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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความเครียดและศึกษาความสัมพันธ

ระหวางเพศ และขนาดของโรงเรียนกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน
438 คน โดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เพ่ือหาระดับความเครียด และแบบประเมิน
ความเครียดในการปฏิบัติงาน จํานวน 40 ขอ เพ่ือประเมินความเครียดในการปฏิบัติงาน สถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ และคาสถิติไคกําลังสอง (Pearson Chi-Square) โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป

ผลการวิจัยสรุปไดวา
1. ผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สวนใหญมีความเครียดระดับต่ํา
2. ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมี

ความสัมพันธกับสถานภาพดานเพศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
3. ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมี

ความสัมพันธกับขนาดโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
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ABSTRACT
The Objectives of this research were (1) to study levels of stress in

the work of administrators serving in schools under the jurisdiction of the
Bangkok Metropolitan Administration and (2) to examine the relationship
between stress and the factors of gender and school size for school
administrators of Bangkok Metropolitan Administration.

The research samples consisted of 438 persons chosen by stratified
random sampling. The instrument used to collect the data was a rating scale
questionnaire with 40 questions. Statistical computer software was analyzed
the data for percentage and Pearson Chi-square.

The research findings are summarized as follows:
1. The level of work stress administrators was at a low level.
2. Gender and the level of stress at work were related at

a statistically significant level of .05
3. School size and the level of stress at work were related at

a statistically significant level of .05

คําสําคัญ
ความเครียด การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ความสําคัญของปญหา
สภาพสังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในทุกๆ ดาน

โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคม จะเห็นไดวาในชวง 10 ป ท่ีผานมา
ประเทศไทยและหลายประเทศ ท่ัวโลกตองเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจอยางรุนแรง ซ่ึงปญหา
ดังกลาวไดสงผลกระทบตอเนื่องในทุกดานไมวาจะเปนการสาธารณูปโภคของท้ังภาครัฐและ
เอกชน การเงินการธนาคารบริษัทหางราน และธุรกิจอสังหาริมทรัพย เปนตน บริษัทหลาย
แหงลมเลิกกิจการ บางแหงอยูในสภาพลมละลาย บางแหงตองลดจํานวนพนักงานลงและ
ลดคาจางเปนตน เหตุการณดังกลาวกอใหเกิดความเครียดข้ึนในประชากรทุกระดับ สภาพ
สังคมเกิดการแขงขัน แยงชิง และเอาตัวรอดมากข้ึนเพ่ือใหชีวิตดํารงอยูได ซ่ึงความเครียดท่ี
เกิดข้ึนมีอยูหลายระดับ ถาบุคคลมีความเครียดในระดับนอยจะทําใหเกิดความเฉ่ือยชา ถามี
ความเครียดระดับปานกลางจะทําใหดูกระตือรือรนในการทํางาน แตถาระดับความเครียด
มาก ทําใหเกิดความออนลามึนงง เกิดความบกพรองในการรับรูและ การตัดสินใจ เปนเหตุให
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ไมมีความสุขทําใหเกิดโรคนอนไมหลับ แผลในกระเพาะอาหาร ความดันโลหิตสูง หลอดเลือด
หัวใจอุดตัน โรคปอด โรคเบาหวานกําเริบและโรคมะเร็งในท่ีสุด (Frain & Valiga, 1981
อางถึงในศิริพร วิญูรัตน, 2543)

จากผลการประชุมระหวางชาติเรื่อง ความเครียดโดยกรมสุขภาพจิตรวมกับ
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และองคการอนามัยโลก พบวา คนไทยมี
ความเครียดไมต่ํากวา 12 ลานคน หรือประมาณรอยละ 20 ของประชากร คาดวาใน
ศตวรรษท่ี 21 เปนศตวรรษแหงความเครียด (กรมสุขภาพจิต, 2541) สํารวจสุขภาพจิตของ
คนไทยโดยความรวมมือของสวนดุสิตโพล พบวา สาเหตุท่ีทําใหคนไทยเกิดอาการเครียด
5 อันดับ ไดแกหนาท่ีการงาน เศรษฐกิจ การเรียน ปญหาจราจร และปญหาครอบครัว

ความเครียดเปนความรูสึกท่ีสภาพจิตใจไมเปนปกติ เกิดอารมณไมเปนสุข
ไมพอใจไมสบายใจ กังวล วิตก กลัว เปนอารมณความรูสึกท่ีสามารถจุดชนวนปฏิกิริยาลูกโซ
ชีวะเคมีในรางกายมนุษย เสมือนกับจิตใจของคนเราถูกบีบบังคับ ซ่ึงเปนผลมาจากการ
แปรปรวนของรางกายและจิตใจในความหมายท่ัวไป แกวปวงคํา วงไชย (2537) กลาววา
ความเครียดเปนกิริยาอาการทางจิต ซ่ึงเกิดข้ึนกับแตละบุคคลไมเหมือนกัน แมจะอยูใน
เหตุการณเดียวกัน เปนตนวาการพูดตอหนาผูฟงกลุมใหญ สามารถทําใหเกิดความเครียดท่ี
เปนผลดีแกบุคคลหนึ่งและอาจจะเกิดความเครียดท่ีเปนผลรายกับอีกบุคคลหนึ่งก็ได
ความเครียดจะเปนเรื่องดีนาอัศจรรย หรืออาจเปนเรื่องรายแรงไดแคไหนนั้นข้ึนอยูกับคุณแต
เพียงผูเดียว คุณสามารถเรียนรูท่ีจะใชประโยชนจากความเครียดไดพอ ๆ กับท่ีจะสามารถ
ระวังอันตรายท่ีเกิดจากความเครียดได สําหรับบารอนและพอลลัส (Baron & Paulus,
1991) กลาววา ความเครียดเปนภาวะท่ีเกิดปฏิกิริยาของรางกายและจิตใจ ท่ีมีตอ
สถานการณใด ๆ ท่ีบุคคลรับรูไดวาถูกคุกคามในการบรรลุเปาหมายของเขา สวนทัศนา
บุญทอง (2533) กลาววา ความเครียดเปนภาวะซ่ึงเปนผลกระทบท้ังหมดท่ีเกิดแกบุคคลท้ัง
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม เม่ือมีสิ่งท่ีรบกวน และสิ่งรบกวนนั้นอาจมีสาเหตุจาก
ภายนอก หรือภายในบุคคลก็ได ภาวะเครียดจึงเปนอันตรายของความชํารุดทรุดโทรมใน
รางกาย และเปนสิ่งท่ีทําใหเกิดความรูสึกไมสุขสบาย และทําใหรางกายตองมีกระบวนการ
ตอบสนอง เพ่ือปรับหรือแกภาวะใหคืนสูสภาพสมดุลในความหมายทางจิตวิทยาความเครียด
เปนอุปสรรคท่ีคอยรบกวนสุขภาพจิตใจและรางกาย ความเครียดเกิดข้ึนเม่ือบุคคลนั้นตอง
กระทําการท่ีฝนระดับความสามารถปกติ ผลของความเครียดเปนอันตรายตอตนเอง
ครอบครัวและสังคมเกิดข้ึนไดกับคนทุกเพศทุกวัย (มรรยาท รุจิวิทย, 2548) ความเครียด
หมายถึง ภาวะทางชีวภาพท่ีแสดงใหรูไดโดยปรากฏการณ ของกลุมอาการเฉพาะ ซ่ึงเกิดข้ึน
จากปฏิกิริยาตอบสนองท่ัวไปของรางกายตอสิ่งรบกวน ความเครียดมีท้ังคุณและโทษข้ึนอยู
กับวิธีการท่ีบุคคลตอบสนอง หรือจัดการกับความเครียดนั้น ถาเปนการตอบสนองทาง
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รางกายเนื่องจากเง่ือนไขท่ีพึงพอใจซ่ึง จัดเปนความเครียดท่ีกอใหเกิดความอ่ิมเอมใจและ
เพ่ิมพูนแรงผลักดันสูจุดมุงหมายท่ีเรียกวาความเครียดท่ีใหคุณ (Eustress) หากเปนการ
ตอบสนองทางรางกายเนื่องจากเง่ือนไขท่ีไมพึงพอใจ และเปนอันตราย ซ่ึงอาจเกิดจาก
ความรูสึกหวาดหวั่น ลนลาน ทําอะไรไมถูกการตอบสนองนี้จะสรางความเสียหายเรียกวา
ความเครียดท่ีใหโทษ (Distress) เซลยี (Selye, 1976)

สาเหตุของความเครียดท่ีเกิดจากการงานอาชีพ เปนเรื่องท่ีกําลังอยูในความสนใจ
เพราะ ในแตละอาชีพทําใหเกิดความเครียดท่ีแตกตางกันไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับองคประกอบ
หลายประการ อาชีพบางอยาง เชนงานท่ีตองอาศัย การตัดสินใจท่ีรวดเร็วและมีความสําคัญ
มาก หรืองานท่ีเม่ือทําแลวกอใหเกิดผลเสียหายตามมา ความเครียดนั้นกอใหเกิดปญหากับ
บุคคลหรือองคการท่ีบุคคลนั้นทําอยูการจัดการความเครียดอยางถูกวิธี จําเปนตองมีความรู
เก่ียวกับธรรมชาติของความเครียด และผลท่ีเกิดจากความเครียด เพ่ือตอบโตความเครียดท่ี
เกิดข้ึนอยางเหมาะสม บางคนอาจเคยชินตอความเครียด เปนเรื่องธรรมดา แตในความเปน
จริงความเครียดเปนอาการท่ีคอย ๆ กอข้ึนอยางไมรูตัว และกลับมามีผลตอประสิทธิภาพใน
การดําเนินชีวิตและการทํางานอยางมาก เนื่องจากทําใหเกิดผลแทรกซอนของอาการทาง
รางกาย อารมณ และพฤติกรรมตามมา ในภาวะความเครียด สมดุลรางกายจึงถูก
กระทบกระเทือน (พสุ เดชะรินทร, 2536) ดังนั้นความเครียดไมวาจะเกิดข้ึนจากสาเหตุใดก็
ตามยอมมีผลทําใหคนนั้นเสียดุลยภาพของชีวิตและอาจแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอภาวะ
เครียดทางใดทางหนึ่ง (มรรยาท รุจิวิทย, 2548)

ความเครียดนั้นนับวามีบทบาทสําคัญมากตอความสําเร็จ หรือความลมเหลวของ
องคการองคการจะเจริญรุดหนาเม่ือคนในองคการทํางานกันอยางมีประสิทธิภาพสูง แตถา
องคการใดระบบการทํางานมีประสิทธิภาพต่ํา ยอมเกิดปญหาตามมา กลาววา ความสําเร็จ
ขององคการท้ังหลายยอมข้ึนกับการบริหาร เพราะการบริหารยอมหมายถึง การดําเนินการ
ใด ๆ ใหการปฏิบัติงานขององคการดําเนินไปดวยดี มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตาม
จุดมุงหมาย (วีระ ประเสริฐศิลป, 2546) โรงเรียนจัดเปนองคการหนึ่งท่ีมีหนาท่ีใหการศึกษา
การศึกษาเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาประเทศ จะเห็นไดวาประเทศ
ท่ีพัฒนาแลวจะพยายามปรับปรุง และจัดการศึกษาทุกระดับใหกับประชาชนอยางดีท่ีสุด
โรงเรียนจึงถือไดวาเปนหนวยงานทางการศึกษาท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะเปนหนวยงานปฏิบัติ
และผลการจัดการศึกษาจะเปนเชนใดนั้นข้ึนกับโรงเรียน ภารกิจหลักของโรงเรียนคือ
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหนักเรียนบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวในหลักสูตรนั้นคือ
คุณภาพท่ีพึงประสงค ท้ังดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและความมี
สุขภาพอนามัยดี มีปจจัยท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพการศึกษาทุกระดับ มีหลายอยาง เชน
ระบบการบริหาร ผูบริหารโรงเรียน ผูปกครอง นักเรียน ฯลฯ ซ่ึงจากการศึกษาของสมาคม
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ผูบริหารการศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา พบวา งานบริหารโรงเรียนเปนงานท่ีมีความเครียดมาก
ท่ีสุดงานหนึ่งเปนภาระการบริหารงานท่ีตองกระทบกับนักเรียนจึงกอใหเกิดปญหาท่ีทําให
สุขภาพจิตเสื่อมโทรมไมนอย เชนตองสัมพันธกับนักเรียนเปนจํานวนมาก ตองเผชิญกับ
สภาวการณหลายประเภท ซ่ึงนอกจากจะเปนเด็กแลวผูปกครองและชุมชนซ่ึงในปจจุบันได
เขามามีบทบาทในการมีสวนรวม การกํากับติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาซ่ึงอาจสงผลใหผูบริหารมีความเครียด

ผูบริหารโรงเรียนเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด ในการท่ีจะทําใหเกิดมาตรฐานของ
สถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2541) ผูบริหารมี
ภาระหนาท่ีมากมาย การทํางานทุกขณะของผูบริหารมักเกิดอาการเครียดควบคูไปดวยเสมอ
ซ่ึงความเครียดของผูบริหารมีสาเหตุจากปจจัยตาง ๆ มากมายดวยกัน บทบาทของผูบริหาร
โรงเรียนท่ีมากเกินไปหรือนอยเกินไป ท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ ขอจํากัดในการ
ปฏิบัติงานและการบริหารงานใหประสบความสําเร็จ รวมท้ังขอบเขตของงาน และ
สภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีเปนปจจัยเก่ียวของลวนแตสงผลใหผูบริหารเกิดความเครียดไดท้ังสิ้น
และบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการแกปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนภายในองคการ
ไดแก การไกลเกลี่ยสภาพความรูสึกนึกคิดของครู และบุคลากรในโรงเรียน ยังเปนบทบาทท่ี
ทําใหเกิดแรงกดดันในตัวผูบริหารถาไมสามารถแกปญหาความขัดแยงนั้นได

ตามพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2542 คือ งานวิชาการ
งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และบริหารท่ัวไป งานทุกอยางท่ีกลาวมายอมข้ึนอยูกับ
การตัดสินใจ สั่งการวินิจฉัยของผูบริหาร การแกปญหา และการตัดสินใจยอมมีผลทําใหเกิด
ความเครียด ท้ังการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหาร ท้ังมาตรฐานการปฏิบัติตน
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซ่ึงผูบริหารทุกคนจะตองปฏิบัติตามนายแพทยประเวศ วะสี
กลาววา เวลาเครียดแลวการตัดสินใจจะไมดี หรือตัดสินใจผิด ๆ มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ตัดสินใจผิดพลาดทําใหเกิดอันตรายได

กรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนในสังกัด 435 โรงเรียน และมีผูบริหารกรุงเทพมหานคร
มาจากการเลือกตั้งคือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายการบริหารกรุงเทพมหานคร
จะเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่องตามวิสัยทัศนการบริหารงานซ่ึงงานนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร เปนสวนสําคัญของการบริหารงานโรงเรียน และจะตองยึดปฏิบัติใหเกิด
ประสิทธิผล ผูบริหารโรงเรียนแตละคนจะตองแสดงศักยภาพในการบริหารงานของตนใหมี
คุณภาพ ซ่ึงกอใหเกิดความเครียดแกผูบริหารท่ีมีลักษณะแตกตางกันไปตามสถานท่ีตั้งของ
โรงเรียนขนาดของโรงเรียนในสวนลึกของการบริหารคือ การแขงขันกันเพ่ือใหเกิดการ
ยอมรับในฝมือการบริหาร โรงเรียนในระดับสํานักงานเขต ก็ตองพัฒนาโรงเรียนใหเปน
สถานศึกษาอันดับหนึ่งของเขตใหได ในระดับเครือขาย ผูบริหารก็ตองสรางความศรัทธา
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และพยายามสรางโรงเรียนใหมีคุณภาพทัดเทียมกับระดับสํานักงานเขต ระดับกลุมเขต และ
ระดับกรุงเทพมหานคร อีกท้ังการประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ในทุกป เปนการประเมินตามตัวชี้วัดคุณภาพ ท้ังดานผูบริหาร ดานครู ดานนักเรียน โรงเรียน
ตองผานเกณฑการประเมินในระดับดีเพ่ือรับเงินรางวัล เปนการแขงขันกันเพ่ือใหผลการ
ประเมินดีท่ีสุด นักเรียน ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสวนใหญจะเปนนักเรียนท่ี
ภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด หรือบิดามารดายายถ่ินฐานและเขามาทํางานในเมืองหลวง นักเรียน
สวนใหญมีครอบครัวแตกแยก หยารางกัน นักเรียนตองอยูกับญาติ ปูยาตายาย และ
มีผูอุปการะท่ีไมใชญาติ สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวไมดี รายไดต่ําและมีคุณภาพชีวิตต่ํา
แตเนื่องจากกรุงเทพมหานครไดสนับสนุนในดานการเรียนตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอยาง
มีคุณภาพมาโดยตลอด จึงมีนักเรียนท่ีมีลักษณะดังกลาวคอนขางมาก นักเรียนเหลานี้จะมี
พ้ืนฐานท่ีแตกตางกัน บางคนไดเรียนในระดับอนุบาลในการเตรียมความพรอม แตบางคนไม
เคยเรียนหรือไดรับการเตรียมพรอมมากอน นักเรียนบางคนไมมีทะเบียนบาน เปนเด็กตาง
ดาว ซ่ึงมีลักษณะแตกตางกัน ในอีกกรณีหนึ่ง ครูท่ีบรรจุเขามาในตําแหนงครูผูชวยมา
ปฏิบัติงานสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด เม่ือทํางานได 1-2 ป ก็จะทําเรื่องขอโอนยาย
กับภูมิลําเนา การมอบหมายงานแกคณะครู การพัฒนาบุคลกร และการบริหารงานตาง ๆ
ยอมจะเกิดปญหา และ มีผลตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน จะเห็นไดวาการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารในการจัดการศึกษาใหสถานศึกษาไดมาตรฐานนั้น เปนเรื่องท่ีตองใช
ความรู ความสามารถ และการตัดสินใจ เม่ือมีอุปสรรคเกิดข้ึน ภาวการณตาง ๆ เหลานี้ ยอม
ทํา ใหผู บริหาร เ กิดความเครี ยดได ง าย ซ่ึ ง เท า ท่ีผ านมา ผู บริหาร โรง เรียนสั ง กัด
กรุงเทพมหานครไดเสียชีวิตจากโรคมะเร็งชนิดตาง ๆ หลายราย ซ่ึงสวนหนึ่งท่ีเปนสาเหตุนั้น
มาจากความเครียดเนื่องจากการไมรูวาตนเองเครียด และมีปจจัยอะไรบางท่ีเปนผลตอ
ความเครียด จนเกิดภาวะโรคตาง ๆ แทรกซอนดวยความออนแอท้ังทางรางกายและจิตใจ
ดังนั้นความเครียดจึงมีบทบาทตอการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิตของผูบริหารสถานศึกษา

จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษา ระดับความเครียดและความสัมพันธ
ระหวางความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครกับเพศ
และขนาดโรงเรียน เพ่ือเปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษาทราบถึงระดับความเครียดของ
ผูบริหารโรงเรียน และความสัมพันธระหวางความเครียดกับเพศและขนาดโรงเรียนท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงตนเองในการปฏิบัติงาน ปรับสภาพอารมณ
ภาวะกดดันท้ังทางรางกายและจิตใจ ความรูสึกกังวล ความรูสึกตาง ๆ ในอันท่ีจะกอใหเกิด
ความเครียดเพ่ือทําใหความเครียดอยูในระดับท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเกิดประโยชนตอตนเอง และ
องคกรท่ีรับผิดชอบมากท่ีสุด
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โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมี

ความสัมพันธกับเพศ และขนาดโรงเรียน

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร กับเพศ และขนาดโรงเรียน

วิธดีําเนินการวิจัย
ประชากร ไดแก ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ผูอํานวยการ

โรงเรียน จํานวน 435 คน รองผูอํานวยการจํานวน 660 คน รวมประชากรท้ังสิ้น 1,095 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 438 คน

ซ่ึงไดมากลุมตัวอยางท่ีใชผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางของ เครซ่ีและ
มอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) ท่ีลวน สายยศ และอังคนา สายยศ (2538) ในการ
วิจัยใชการสุมแบบงาย (Simply Random Sampling)

เครื่องมือ และการพัฒนาเครื่องมือ แบงเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูบริหารโรงเรียนและขนาดของ

โรงเรียนเปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย เพศ
อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการบริหาร และขนาดโรงเรียน

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความเครียดในการปฏิบัติงาน ของผูบริหารเปนแบบสอบถามท่ี
ผูวิจัยอาศัยทฤษฎีเก่ียวกับความเครียดของ โคช และคนอ่ืน ๆ (Koch, et al., 1982) ลักษณะเปน
แบบสอบถามความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท่ี
เกิดจากความกดดัน 4 ดาน คือ ความเครียดดานบทบาท ความเครียดดานการทํางาน
ความเครียดดานขอบเขต และสภาพแวดลอมของงาน และความเครียดดานการแกปญหา
ความขัดแยง ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จากความรูสึก
ไมเคย นาน ๆ ครั้ง บางครั้ง บอย ๆ และเสมอ ๆ โดยขอคําถามท่ีวัดในแตละดานคือ
ดานบทบาท ดานการทํางาน ดานขอบเขตและสภาพแวดลอมของงาน ดานการแกปญหา
ความขัดแยง

การสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือการสรางและหาคุณภาพ
เครื่องมือมีข้ันตอน ดังนี้
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1. ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวของกับความเครียดในการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารจากเอกสารและตําราท่ีเก่ียวของ

2. ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความเครียดในการปฏิบัติงานในลักษณะตาง ๆ ท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ

3. พัฒนาแบบสอบถามเพ่ือศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และความสัมพันธระหวางความเครียดในการปฏิบัติงานกับ
เพศและขนาดโรงเรียน

4. นํ าแบบสอบถามและแบบประเ มินใหผู ทรง คุณวุฒิ  จํ านวน 5 ทาน
เพ่ือตรวจสอบโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruency)
ระหวางขอคําถามกับนิยามเฉพาะ ไดคา IOC อยูระหวาง 0.80-1.00 ผูวิจัยเลือกใชขอ
คําถามท่ีมีคาเฉลี่ยตั้งแต 0.50 ข้ึนไป ไดแบบสอบถามจํานวน 40 ขอ

5. นําแบบสอบถามและแบบประเมินมาปรับปรุงแกไขขอเสนอแนะ
6. นําแบบสอบถามและแบบประเมินท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับผูบริหาร

โรงเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคาคาความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถาม โดยการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach, 1990) ไดคาความเชื่อม่ัน 0.97

8. นําแบบสอบถามและแบบประเมินท่ีผานการทดลองแลว ใชเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตวัอยางตอไป

การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย สงสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เพ่ือขอ

อนุญาตเก็บขอมูลจากผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
2. นําแบบสอบถามไปยังผูบริหารท่ีเปนกลุมตัวอยางดวยตนเอง
3. ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และนํามาตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ

ของแบบสอบถาม
4. นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณมาลงรหัสใหคะแนนตามน้ําหนักคะแนนแตละขอ

และบันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอร
5. นําผลการคํานวณมาวิเคราะหขอมูล
วิธีวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิติดังนี้
1. ขอมูลสวนบุคคล
2. การวิเคราะหระดับความเครียดในการปฏิบัติงาน ของผูบริหารโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร
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3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศและขนาดโรงเรียนกับความเครียดในการ
ปฏิบัตงิานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพ้ืนฐาน คือ รอยละ (Pertenage)
2. สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือคือ คาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha

Coefficient)
3. สถิติท่ีใชในการทดสอบคาสมมุติฐาน คือ คาไคสแควร (Chi-Square Test

Statistic)

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความเครียดกับสถานภาพดานเพศ

และขนาดโรงเรียน พบวา
1. ผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สวนใหญมีความเครียดระดับต่ํา
2. ระดับความ เครี ยด ในการปฏิบั ติ ง านของผู บ ริ หาร โ ร ง เ รี ยนสั ง กั ด

กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับสถานภาพ ดานเพศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
.05

3. ระดับคว าม เครี ยด ในการปฏิบั ติ ง านของผู บ ริ ห าร โ ร ง เ รี ยนสั ง กั ด
กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับขนาดโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหขอมูล ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสําคัญท่ีผูวิจัยนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. ผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สวนใหญมีความเครียดระดับต่ํา

สอดคลองกับงานวิจัยของชาญชัย เสียงสังข (2547) เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา
12 ผลการวิจัยพบวา ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง และงานวิจัยของสุชาดา วุฒิศิริ (2537) ศึกษา
ลักษณะบทบาทท่ีสัมพันธกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออก ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออกมีความเครียดในการปฏิบัติงานอยูในระดับต่ํา ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียนสวนมากมีประสบการณทํางานมาเปนระยะเวลานาน ยอม
ประสบกับปญหาในการทํางานอยางมากมาย และตองแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใหลุลวงไปได
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ดวยดี จากบทบาทและหนาท่ีตาง ๆ ผูบริหารจึงจําเปนตองมีการควบคุมอารมณและความรูสึก
ของตนเอง รวมถึงการลดความเครียดท่ีเกิดข้ึนจากการแกไขปญหาแตกตางกันของแตละบุคคล ซ่ึง
สอดคลองกับศรีรัตนา ศุภพิทยากุล (2534) อางถึงใน กรมสุขภาพจิต (2546) ท่ีกลาวไววา ความเครียด
ท่ีเกิดข้ึนในแตละบุคคล แมจะเกิดจากสิ่งคุกคามท่ีเหมือนกันหรือสาเหตุเดียวกันก็มีความรุนแรงของ
ความเครียดท่ีเกิดข้ึนไมเทากัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการยอมรับและความสามารถในการปรับตัวของแตละ
บุคคล ซ่ึงเก่ียวกับพ้ืนฐานทางจิตใจ อารมณ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของ ในขณะนั้น และ
ความเขมของสิ่งท่ีมากระตุน

2. ร ะดับความ เครี ยด ในการปฏิบั ติ ง านของผู บ ริ หา ร โ ร ง เ รี ยนสั ง กั ด
กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับสถานภาพดานเพศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
ท้ังนี้เนื่องจาก ผูบริหารแตละคนมีความแตกตางกัน โดยเพศชายอาจไดรับผิดชอบงานท่ีตอง
ใชอํานาจในการตัดสินใจคอนขางสูงและงานท่ีตองใชแรงงานมากกวาอาจเกิดความเครียดได
มากกวาเพศหญิง เชนเดียวกับ ไอแวนเซวิช และแมตเตอรสัน (Ivancevich & Matterson,
1987 อางถึงใน ชาญชัย  เสียงสังข, 2547) ไดแบงปจจัยท่ีทําใหเกิดความเครียดในการ
ทํางานออกเปน 2 สวนคือ 1) ปจจัยดานบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ภูมิลําเนา
วุฒิการศึกษาและสุขภาพ 2) ปจจัยดานความแตกตางในการรับรู ไดแก บุคลิกภาพ ความ
อดทนตอปญหา และความเชื่ออํานาจภายนอกตน

3. ระดับความ เครี ยดในการปฏิบั ติ ง านของผู บ ริ หาร โ ร ง เ รี ยนสั ง กัด
กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับขนาดโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้
เนื่องจากโรงเรียนขนาดใหญโดยปกติจะมีปญหาใหผูบริหารไดแกปญหาจํานวนมากกวา
โรงเรียนท่ีมีขนาดเล็กกวา ท้ังนี้อาจมีปญหาเพ่ิมข้ึนจากจํานวนนักเรียนท่ีมีมากหรือการ
บริหารบุคคลท่ีมีจํานวนมากกวาได ดังเชน สุชาดา วุฒิศิริ (2537) ศึกษาลักษณะบทบาทท่ี
สัมพันธกับความเครียดในการปฏิบัติงานผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝงทะเลตะวันออก ผลการศึกษา พบวา ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝงทะเลตะวันออก มีความเครียดในการปฏิบัติงานอยูในระดับต่ํา ผูบริหารโรงเรียนท่ีมี
อายุ วุฒิการศึกษาประสบการณ ขนาดโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานตางกัน จะมีระดับความเครียด
ในการปฏิบัติงานตางกัน

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

1.1 จากผลการวิจัย พบวา ผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สวนใหญ
มีความเครียดระดับต่ํา แตก็ยังมีผูบริหารโรงเรียนท่ีมีความเครียดระดับปานกลาง และ
ระดับสูง อยูอีก 154 คน ซ่ึงสํานักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร ควรมีการติดตามประเมิน
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ความเครียดของผูบริหารโรงเรียนเปนระยะๆ เนื่องจากการมีภาวะความเครียดในการ
ปฏิบัติงานสูงนั้นเสี่ยงตอการเกิดโรคภัยได

1.2 สํานักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร ควรมีการจัดการฝกอบรมแนว
ทางการจัดการความเครียดใหแก ผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรท่ีมีความเครียดในระดับ
ปานกลางและระดับสูง

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ ของระดับความเครียดของผูบริหารโรงเรียน

กับอายุ หรือประสบการณ
2.2 ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบระดับความเครียดของผูบริหารโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานครกับสังกัดอ่ืน ๆ
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