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บทคัดย่อ

การวิจยัในครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา  

2) เปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา จ�าแนกตามสถานภาพส่วนบคุคล และ 

ขนาดของสถานศึกษา และ 3) เสนอแนะแนวทางการลดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา  

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัคือผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

นครปฐม จ�านวน 144 คน  ซึง่ได้มาโดยการสุม่แบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่นกระจายตามขนาดโรงเรียน  

และสมัภาษณ์ผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ�านวน 9 คน ได้มาด้วยวิธีเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่แบบวดัความเครียดของโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสขุภาพจิต กระทรวง

สาธารณสขุ และประเด็นในการสมัภาษณ์สร้างขึน้โดยผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่าร้อยละ  

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ทดสอบ 

ความแตกตา่งรายคูโ่ดยวิธีของเชฟเฟ่ และการวิเคราะห์เนือ้หา

 ผลการวิจยัพบวา่

 1.  ผู้บริหารสถานศกึษามีความเครียดในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก

 2. ผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกัน มีความเครียด 

แตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยสถานศกึษาขนาดเล็กมีความเครียดมากกว่า

สถานศกึษาขนาดใหญ่ ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีมี เพศ อาย ุวฒิุการศกึษา ประสบการณ์ในการท�างาน 

และวิทยฐานะตา่งกนัมีระดบัความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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 3.  ข้อเสนอแนะในการลดความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย ควรสง่เสริม

และสนบัสนนุระบบการจดัการท่ีดีในสถานศึกษา การจดัท�าโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัการผ่อนคลาย

ความเครียด ควรลดความซ�า้ซ้อนของงาน เพ่ือให้สะดวกตอ่การปฏิบตังิาน ยดึการเรียนการสอนเป็น

ส�าคญั ควรหากิจกรรมท�าเม่ือเกิดความเครียด อาทิ การออกก�าลงักาย หรือท�ากิจกรรมชว่ยเหลือผู้ อ่ืน

ค�าส�าคัญ: ความเครียด ผู้บริหารสถานศกึษา ประถมศกึษา

ABSTRACT

This research aimed to: 1) study the level of stress of school administrators;  2) compare 

the level of stress of school administrators as classified by personal factors and school  

sizes; and 3) compile suggestions to reduce stress of school administrators. The research  

sample was 144 school administrators under Nakhon Pathom Primary Educational Service  

Area Office, derived by proportional stratified random sampling as distributed by school sizes, 

and 9 school administrators derived by purposive sampling.  The research instruments were 

Suanprung Stress Test questionnaire developed by the Mental Health Department, Ministry 

of Public Health and an interview form constructed by the researcher.Data were analyzed 

with percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance, and pair 

difference test by Scheffe and content analysis. 

The findings of this research were as follows:

1.  Overall, the level of school administrators’ stress was at a high level.

2.  The school administrators as classified by school sizes had different stress levels 

with statistical significance at .05. Particularly, those who worked in small school experienced 

higher stress levels than that of the large schools. While, there was no difference among those 

as classified by gender, age, educational level, work experience and academic position.

3. The suggestions to reduce stress for administrators were as follows: promoting  

and supporting a proper management system in schools; organizing projects for relaxation; 

lessening work overlap to facilitate work implementation; adhering to student affairs work; and 

participating in recreational activities such as doing exercises or engaging in volunteering  

activities to help others.

Keywords: stress, school administrator, primary education



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2561
Vol. 9 No. 1 January-June 2018 49

บทน�า
การศึกษาเป็นสิ่งส�าคญัท่ีสดุในการพฒันาประเทศ เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีมุ่ง 

พฒันาคนให้มีคุณภาพมีความสามารถเต็มตามศกัยภาพ มีการพฒันาท่ีสมดุลทัง้ร่างกาย จิตใจ  

และสงัคมปัจจบุนัการเปลี่ยนแปลงภาวะสงัคม เศรษฐกิจและการเมือง ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ชีวิตการท�างานของบคุคลในทกุประเภทของการประกอบอาชีพ จึงจ�าเป็นอย่างย่ิงในการเตรียมคน 

ให้พร้อมในทกุ ๆ  ด้าน โดยใช้การศกึษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคนให้สมบรูณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ 

สถานศึกษาต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ วางแผนพัฒนาการศึกษาอย่างเหมาะสม  

รวมทัง้ตรวจสอบทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และรายงานผลอย่างสม�่าเสมอ (สุวฒัน์ ศรีวฒันพงศ์,  

2553: 1) บคุคลส�าคญัท่ีขาดมิได้ในการพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพคือ ผู้บริหารสถานศกึษา ครู และ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีจะน�าพานโยบายจากรัฐบาลมาปฏิบตัิให้บรรลผุลส�าเร็จตามท่ีก�าหนดไว้  

ผู้ บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทส�าคัญในฐานะผู้ มีส่วนรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดต่อการจัด 

การศกึษาอนัเป็นพืน้ฐานการศกึษาทกุระดบั การท่ีจะปฏิบตังิานในหน้าท่ีได้อยา่งเหมาะสม ผู้บริหาร 

จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการบริหารสถานศึกษาเพ่ือให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไป 

อย่างรวดเร็วอันเน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ รัฐบาลจึงได้ก�าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยก�าหนดไว้ใน 

พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 

ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการศึกษา ก�าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ 

การศึกษาทุกระดบัประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ

ภายนอก (ส�านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2553: 18-19)

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 39 ก�าหนดให้กระทรวง

ศกึษาธิการกระจายอ�านาจการบริหารและการจดัการศกึษา ไปยงัคณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

และสถานศึกษาในเขตพืน้ท่ีโดยตรง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือต้องการพฒันาการศึกษาของผู้ เรียนให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ จึงเป็นเหตใุห้ผู้บริหารสถานศกึษาในปัจจบุนัมีภาระงานมากขึน้ จากการท่ี 

ผู้บริหารมีภาระหน้าท่ีมากมาย การท�างานของผู้บริหารมักเกิดอาการเครียดควบคู่ไปด้วยเสมอ 

(เมตต์ เมตการุณ์จิตต์, 2553: 56)

ความเครียดเป็นภาวะท่ีร่างกายและจิตใจเผชิญกับสถานการณ์อันเน่ืองมาจากมีสิ่งมา 

ขดัขวางการท�างานท่ีหนกัหรือเกินความสามารถท่ีจะแก้ไข มีผลท�าให้ร่างกายและจิตใจเกิดความกงัวล 

เกิดความเหน่ือยล้า ท้อแท้ ไม่พึงพอใจในงาน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการท�างาน  

ความเครียดมาจากปัจจยัทัง้ภายในและภายนอก เม่ือบคุคลมีความเครียดจะแสดงอาการทางจิตใจ  

และร่างกาย อาทิ ความกงัวล ซมึเศร้า หงดุหงิด เป็นต้น (ผาตคิมน์ เกลีย้งรส, 2552: 1) ซึง่สอดคล้อง

กบัฉตัรนภา รักพงษ์ (2551: 1) ท่ีกลา่ววา่ความเครียดเกิดจากหลายสาเหต ุ เช่น สิ่งแวดล้อมท่ีไม่ดี  
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การแขง่ขนัในทกุ ๆ ด้าน ทัง้ด้านภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะภาครัฐเน่ืองจากสว่นใหญ่รายได้น้อย 

ไม่พอกับรายจ่ายท�าให้เศรษฐกิจฝืดเคือง ปัจจุบันสังคมไทยมีผู้ ประสบปัญหาความเครียดสูง  

โดยเฉพาะในกลุม่ผู้ ท่ีประกอบวชิาชีพครูซึง่เป็นวชิาชีพหนึง่ท่ีมีความเครียดสงู คนท่ีมีความเครียดมาก 

จะขาดความเช่ือมัน่ในการท�างาน หลีกเลี่ยงการตดัสินใจ เกิดอุบตัิเหตุในการท�างาน ขาดความ 

รอบคอบในการท�างาน และมักท�างานผิดพลาดอยู่เสมอ ผลัดวันประกันพรุ่ง ท�างานไม่เสร็จ

ตามก�าหนด ขาดสมาธิในการท�างานเบ่ืองาน เบ่ือหน่าย ขาดงานบ่อย หมดสมรรถภาพใน 

การท�างาน และส่งผลให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างไม่ดีสอดคล้องกับผาติคมน์ เกลีย้งรส 

(2552: 61) ได้ศึกษาความเครียดของผู้ บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานในโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า สาเหตุของความเครียดท่ีมีมาก 

คือ ภาวะความเครียดด้านจิตใจ ภาวะความเครียดด้านสภาพแวดล้อม ภาวะความเครียด

ด้านร่างกาย และภาวะความเครียดด้านสังคมตามล�าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของสัญญา 

ลิธรรมมา (2554: 77-78) เร่ืองระดบัภาวะความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส�านกังาน 

เขตพืน้ท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1 ผลการวิจัย พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่มีระดับ

ความเครียดด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลอยู่ในระดบัมาก และผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่

พิเศษ มีระดบัภาวะความเครียดด้านตวังานในระดบัมาก ผู้บริหารสถานศกึษาขนาดเลก็ ขนาดกลาง 

และขนาดใหญ่ มีระดบัภาวะความเครียดแตกต่างกนั เปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหาร 

สถานศึกษาจ�าแนกตามประสบการณ์ท�างาน โดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณา 

เป็นรายด้านพบว่าผู้ บริหารท่ีมีประสบการณ์ท�างานน้อยกว่า 10 ปี มีระดับภาวะความเครียด 

ในด้านตวังานด้านความสนใจในการท�างาน มากกว่าผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์ท�างาน 10 ปีขึน้ไป 

เปรียบเทียบระดับภาวะความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา จ�าแนกตามอายุ โดยรวมทุกด้าน 

ไมแ่ตกตา่งกนัเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน มีความแตกตา่งกนั 1 ด้าน คือ ตวังาน โดยผู้บริหารท่ีมีอายุ

น้อยกวา่ 50 ปี มีระดบัภาวะความเครียดในด้านตวังานมากกวา่ผู้บริหารท่ีมีอาย ุ50 ปีขึน้ไป

นอกจากนัน้จากประสบการณ์ของผู้ วิจัยท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้พบประสบการณ์ 

จากหลายโรงเรียน อาทิ อาคารเรียนถกูไฟไหม้ ปัญหาด้านสขุภาพของตวัผู้บริหารเอง จ�านวนของ 

บุคลากรไม่เพียงพอกับงาน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนอกสถานศึกษา และพบว่าผู้ บริหาร

สถานศึกษาในปัจจุบันเกิดความเครียดบ่อยครัง้ จากข้อมูลข้างต้น ผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา 

ความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพืน้การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

ซึ่งมีพืน้ ท่ีการปฏิบัติงานของผู้ บริหารแต่ละแห่งไม่ เหมือนกัน ท�าให้ผู้ บริหารสถานศึกษา 

ต้องมีการปรับตัว และเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท�าให้ผู้ วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาความเครียดของผู้ บริหาร 

สถานศึกษา เพ่ือหาแนวทางป้องกันความเครียด และส่งเสริมให้ผู้ บริหารสถานศึกษามีความรู้ 

ความเข้าใจเก่ียวกับสาเหตุ ผลกระทบของความเครียด และแนวทางคลายเครียด เพ่ือส่งเสริม 

คณุภาพชีวิต และศกัยภาพในการท�างาน
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วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือศกึษาระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา
2.  เพ่ือเปรียบเทียบระดับความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา จ�าแนกตาม เพศ อาย ุ 

วฒิุการศกึษา ประสบการณ์ในการท�างาน วิทยฐานะ และขนาดของสถานศกึษา
3.  เพ่ือเสนอแนะแนวทางการลดความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา 

กรอบแนวคดิการวจิยั
ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้ ผู้ วิจัยมุ่งศึกษาความเครียดผู้ บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

สังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม โดยใช้แบบวัดความเครียดสวนปรุง  
SPST-104 (Suanprung Stress Test-104) (สวุฒัน์  มหตันิรันดร์กลุ, วนิดา  พุม่ไพศาลชยั และพิมพ์มาศ   
ตาปัญญา, 2540: 107-108) มีจ�านวน 33 ข้อ ซึง่เป็นแบบวดัความเครียดท่ีวดัอาการท่ีแสดงออก 7 อาการ 
ได้แก่ 1) อาการความเครียดทางกล้ามเนือ้โครงกระดกู 2) อาการความเครียดทางประสาทอตัโนมตัิ 
พาราซิมพาเทติก 3) อาการความเครียดทางประสาทอตัโนมตัิซิมพาเทติก 4) อาการเครียดทาง 
อารมณ์  5) อาการเครียดทางความคดิ 6) อาการเครียดทางฮอร์โมน และ 7) อาการเครียดทางภมิูคุ้มกนั
ร่างกายจิตใจและพฤติกรรม น�ามาเป็นตวัแปรตาม ด้านความเครียด เปรียบเทียบกับ เพศ อาย ุ 
วฒิุการศกึษา ประสบการณ์ในการท�างาน วทิยฐานะ และขนาดของสถานศกึษาสรุปเป็นกรอบแนวคดิ 

การวิจยั ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 1 

5 

 3.  เพ่ือเสนอแนะแนวทางการลดความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา  
 
 
กรอบแนวคดิการวจิัย 
 ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี  ้ผู้ วิจัยมุ่งศึกษาความเครียดผู้ บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมโดยใช้แบบวัดความเครียดสวนปรุง SPST-104 
(Suanprung Stress Test-104) (สวุฒัน์  มหตันิรันดร์กลุ, วนิดา  พุ่มไพศาลชยั และพิมพ์มาศ  ตาปัญญา, 
2540: 107-108) มีจํานวน 33 ข้อ ซึ่งเป็นแบบวดัความเครียดท่ีวดัอาการท่ีแสดงออก 7 อาการ ได้แก่ 1) 
อาการความเครียดทางกล้ามเนือ้โครงกระดกู 2) อาการความเครียดทางประสาทอตัโนมตัิพาราซิมพาเทติก 
3) อาการความเครียดทางประสาทอตัโนมตัิซิมพาเทติก 4) อาการเครียดทางอารมณ์ 5) อาการเครียดทาง
ความคดิ 6) อาการเครียดทางฮอร์โมน และ7) อาการเครียดทางภมูิคุ้มกนัร่างกายจิตใจและพฤติกรรม นํามา
เป็นตวัแปรตาม ด้านความเครียด เปรียบเทียบกบั เพศ อาย ุวฒุิการศกึษา ประสบการณ์ในการทํางาน วิทย
ฐานะ และขนาดของสถานศกึษาสรุปเป็นกรอบแนวคดิการวิจยั ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 1  
 
                ตวัแปรต้น                  ตวัแปรตาม 

สถานภาพส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อาย ุ
3. วฒุกิารศกึษา 
4. ประสบการณ์ในการทํางาน 
5. วทิยฐานะ 
6. ขนาดของสถานศกึษา 
 

 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวจิยัแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
 
คาํจาํกัดความตวัแปรการวจิัย 

อาการของความเครียดที่แสดงออก 
1.  อาการความเครียดทางกล้ามเนือ้โครงกระดกู 
2.  อาการความเครียดทางประสาทอตัโนมตั ิ
พาราซมิพาเทตกิ 
3.  อาการความเครียดทางประสาทอตัโนมตัซิมิพาเทตกิ 
4.  อาการเครียดทางอารมณ์ 
5.  อาการเครียดทางความคดิ 
6.  อาการเครียดทางฮอร์โมน 
7.  อาการเครียดทางภมูิคุ้มกนัร่างกายจิตใจ  
และพฤตกิรรม 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวิจยัแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
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ค�าจ�ากัดความตวัแปรการวจิยั
ความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา หมายถึง ความรู้สกึท่ีรับรู้ได้ถึงอารมณ์ สภาพจิตใจ 

และการแสดงออกทางร่างกายของผู้บริหารท่ีบง่บอกได้วา่ อดึอดั คบัข้องใจ ไมส่บายตวั ไมส่บายใจ  

ไม่มีความสขุ ถ้าบุคคลนัน้ควบคุมตวัเองไม่ได้ก็จะท�าให้เกิดเสียภาวะสมดุลทัง้ร่างกายและจิตใจ 

ความเครียดท่ีวดัอาการท่ีแสดงออกทางสรีระ 7 อาการ ได้แก่ 

1. อาการความเครียดทางกล้ามเนือ้โครงกระดกู หมายถงึ ความเครียดท่ีแสดงออกทางอาการ

กล้ามเนือ้ตงึหรือปวด ปวดหวั ปวดหลงั นัง่น่ิงไมไ่ด้

2. อาการความเครียดทางประสาทอัตโนมัติพาราซิมพาเทติก หมายถึง ความเครียด 

ท่ีแสดงออกทางอาการ ความอยากอาหารเปล่ียนแปลง ท้องเสีย คลื่นไส้ จกุเสียด คอแห้ง ปากแห้ง

3. อาการความเครียดทางประสาทอตัโนมตัิซิมพาเทติก หมายถึง ความเครียดท่ีแสดงออก

ทางอาการ เหง่ือออกมากท่ีฝ่ามือ มือเยน็เท้าเยน็ หวัใจเต้นเร็ว เจ็บหน้าอก ปวดศีรษะข้างเดียว

4. อาการเครียดทางอารมณ์ หมายถึง ความเครียดท่ีแสดงออกทางอาการ รู้สกึวิตกกงัวล 

คบัข้องใจ โกรธหรือหงดุหงิด รู้สกึอบัอาย จนหนทาง สิน้หวงั รู้สกึเศร้า

5. อาการเครียดทางความคิด หมายถึง ความเครียดท่ีแสดงออกทางอาการ ความจ�าไม่ดี 

สบัสน รู้สกึวา่ในท่ีสดุทกุสิง่ทกุอยา่งออกมาในทางท่ีเลวร้าย หลบัยาก ตัง้สมาธิยาก

6. อาการเครียดทางฮอร์โมน หมายถึง ความเครียดท่ีแสดงออกทางอาการ ประจ�าเดือน 

มีปัญหา อณุหภมิูร่างกายเปลี่ยนแปลงไมเ่หมือนปกต ิผิวเป็นผ่ืนเป็นสวิ รู้สกึเหน่ือยงา่ย

7. อาการเครียดทางภมิูคุ้มกนัร่างกาย จิตใจ และพฤตกิรรม หมายถงึ ความเครียดท่ีแสดงออก

ทางอาการ เป็นหวดับอ่ย เป็นโรคภมิูแพ้ รู้สกึไมค่อ่ยสบายหรือป่วยเสมอเจ็บคอ เจ็บในปาก 

วธีิด�าเนินการ
การวิจัยเร่ือง ความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษานครปฐม ในครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงบรรยาย ผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเป็นหน่วยวิเคราะห์ โดยมีวิธีด�าเนินการ 

ตามล�าดบัหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวจิยั คือ ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีปฏิบตังิานในสถานศกึษา สงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม ปีการศกึษา 2557 จ�าแนกตามอ�าเภอในจงัหวดันครปฐม 

ผู้บริหารสถานศกึษา จ�านวน 232 คน
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กลุ่มตวัอย่าง 

กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีปฏิบตัิงานในสถานศกึษา สงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม ปีการศกึษา 2557 ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง 

โดยใช้ตารางการก�าหนดกลุม่ตวัอยา่งของ Krejcie & Morgan (1970: 607-610 อ้างถงึใน จิตติรัตน์   

แสงเลิศอทุยั, 2554: 124) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ตามสดัส่วนโดยจ�าแนกตามขนาดโรงเรียน 

ในจังหวดันครปฐม ได้ผู้บริหาร จ�านวน 144 คน ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 

ท่ีปฏิบตังิานในสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม โรงเรียนละ 1 คน  

โดยค�านึงถึงความสะดวกในการเดินทางไปสัมภาษณ์ผู้ วิจัยจึงสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น  

โดยเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจงรวมทัง้สิน้ 9 คน

การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัมีขัน้ตอนการสร้างและการพฒันาดงันี ้

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัชดุท่ี 1  

ขัน้ท่ี 1 การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ใช้แบบวดัความเครียดสวนปรุง SPST-104 (สวุฒัน์ มหตันิรันดร์กลุ, 

วนิดา พุ่มไพศาลชยั และพิมพ์มาศ ตาปัญญา, 2540: 107-108) ซึ่งเป็นแบบวดัความเครียดของ 

โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ โดยนายแพทย์สวุฒัน์ มหตันิรันดร์กลุ  

และคณะ ได้สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2540 ลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั มาใช้ จ�านวน 

33 ข้อ ท่ีได้ผา่นการตรวจสอบคณุภาพด้านความเท่ียง (reliability) และด้านความตรง (validity) แล้ว

ขัน้ท่ี 2 น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ เพ่ือตรวจสอบคณุภาพความเท่ียงอีกครัง้ของแบบวดั

ความเครียดสวนปรุง โดยหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (  –coefficient) ของ Cronbach (1970: 161)  

กบัผู้บริหารสถานศกึษาซึง่ไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง จ�านวน 30 คน ได้คา่ความเท่ียงเทา่กบั 0.82  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัชดุท่ี 2 ผู้ วิจยัน�าผลการสมัภาษณ์รายบคุคล ในส่วนท่ีเป็นค�าถาม 

ปลายเปิดมาหาค่าความถ่ี จากนัน้คิดออกมาเป็นความถ่ีของแบบสอบถาม และสร้างประเด็น 

ในการสมัภาษณ์ เสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง น�าประเดน็ในการสมัภาษณ์ 

มาแก้ไขเพ่ือให้มีความสมบรูณ์ แล้วน�าไปสมัภาษณ์รายบคุคล โดยเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล

ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา ในสงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถม

ศกึษานครปฐม ด้วยตนเอง จ�านวน 144 ฉบบั ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมาจ�านวน 

141 ฉบบั จากสถานศกึษา 144 แหง่ คิดเป็นร้อยละ 97.92 แล้วน�าไปวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรม 

ส�าเร็จรูป และเดินทางไปสมัภาษณ์ผู้บริหารรายบุคคล ณ สถานศึกษา สงักัดส�านกังานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษาประถมศกึษานครปฐม จ�านวน 9 คน
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โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ตามสัดส่วนโดยจําแนกตามขนาดโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม ได้ผู้ บริหาร 
จํานวน 144 คนผู้ตอบแบบสมัภาษณ์คือ ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบตัิงานในสถานศกึษา สงักดัสํานกังาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมโรงเรียนละ 1 คน โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเดินทางไป
สมัภาษณ์ผู้วิจยัจงึสุม่แบบไมอ่าศยัความน่าจะเป็น โดยเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจงรวมทัง้สิน้ 9 คน 
 

 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัมีขัน้ตอนการสร้างและการพฒันาดงันี ้
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัชดุท่ี 1   
 ขัน้ท่ี 1 การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ใช้แบบวดัความเครียดสวนปรุงSPST-104 (สุวฒัน์มหัตนิรันดร์กุล, 
วนิดา  พุ่มไพศาลชัย และพิมพ์มาศ  ตาปัญญา, 2540: 107-108) ซึ่งเป็นแบบวัดความเครียดของ
โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ โดยนายแพทย์สวุฒัน์ มหตันิรันดร์กลุ และคณะ 
ได้สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2540 ลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั มาใช้ จํานวน 33 ข้อ ท่ีได้ผ่านการ
ตรวจสอบคณุภาพด้านความเท่ียง (reliability) และด้านความตรง (validity)แล้ว 
 ขัน้ท่ี 2 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงอีกครัง้ของแบบวัด
ความเครียดสวนปรุง โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α–coefficient) ของCronbach (1970: 161) กบั

ผู้บริหารสถานศกึษาซึง่ไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 30 คน ได้คา่ความเท่ียงเท่ากบั 0.82   
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัชดุท่ี 2 ผู้วิจยันําผลการสมัภาษณ์รายบคุคล ในส่วนท่ีเป็นคําถามปลายเปิด
มาหาค่าความถ่ี จากนัน้คิดออกมาเป็นความถ่ีของแบบสอบถาม และสร้างประเด็นในการสมัภาษณ์ เสนอ
ตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง นําประเด็นในการสมัภาษณ์มาแก้ไขเพ่ือให้มีความสมบรูณ์ 
แล้วนําไปสมัภาษณ์รายบคุคล โดยเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง  
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลจากผู้ บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม ด้วยตนเอง จํานวน 144 ฉบบั ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 141 ฉบบั
จากสถานศึกษา 144 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.92แล้วนําไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป และ
เดินทางไปสมัภาษณ์ผู้บริหารรายบุคคล ณ สถานศึกษา สงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม จํานวน 9คน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมลูสําหรับการวิจยั โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์คา่สถิตดิงันี ้

 1.  ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การหาคา่ความถ่ีร้อยละ 
 2.  ระดบัความเครียดผู้บริหารใช้การหาคา่เฉลี่ย (X̄)สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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การวเิคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมลูส�าหรับการวิจยั โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์คา่สถิตดิงันี ้

1.  ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การหาคา่ความถ่ีร้อยละ

2.  ระดบัความเครียดผู้บริหารใช้การหาคา่เฉลี่ย (    ) สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษาจ�าแนกตามเพศอายุของ 

ผู้บริหาร ประสบการณ์ในการท�างาน และวิทยฐานะ ใช้การทดสอบคา่ที 

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษาเม่ือจ�าแนกตามวฒิุการศกึษา  

และขนาดของสถานศกึษา วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ One-way ANOVA เม่ือพบความแตกต่างอย่างมี 

นยัส�าคญัทางสถิต ิท�าการทดสอบความแตกตา่งรายคูด้่วยวิธีของ Scheffe'

5. การวิเคราะห์ค�าถามปลายเปิดเก่ียวกบัปัญหา อปุสรรค ข้อเสนอแนะ และวิเคราะห์ข้อมลู 

ท่ีได้จากสมัภาษณ์ผู้บริหารรายบคุคล ใช้การวิเคราะห์เนือ้หาเชิงพรรณนา 

ผลการวจิยั
1.  การวิเคราะห์ระดบัความเครียดผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษานครปฐม

ตารางที่ 1 คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัและล�าดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา 

 โดยภาพรวม

จากตารางท่ี 1 แสดงวา่ระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา มีอาการเครียดทกุด้านใน 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยพิจารณาตามอาการ

พบวา่ผู้บริหารสถานศกึษามีอาการเครียดทางฮอร์โมนอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลีย่ซึง่สงูกวา่อาการด้านอ่ืน ๆ  
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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 3.  วิเคราะห์เปรียบเทียบความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษาจําแนกตามเพศอายขุองผู้บริหาร 
ประสบการณ์ในการทํางาน และวิทยฐานะ ใช้การทดสอบคา่ที  
 4.  วิเคราะห์เปรียบเทียบความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษาเม่ือจําแนกตามวฒุิการศกึษา และขนาด
ของสถานศกึษา วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ One-way ANOVAเม่ือพบความแตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ทํา
การทดสอบความแตกตา่งรายคูด้่วยวิธีของ Scheffe' 
 5.  การวิเคราะห์คําถามปลายเปิดเก่ียวกบัปัญหา อปุสรรค ข้อเสนอแนะ และวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จาก
สมัภาษณ์ผู้บริหารรายบคุคล ใช้การวิเคราะห์เนือ้หาเชิงพรรณนา  
 
ผลการวจิัย 
 1.  การวิเคราะห์ระดบัความเครียดผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศกึษานครปฐม 
ตารางที่ 1ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษาโดย
ภาพรวม 
                  (n = 141) 
อาการของความเครียดที่แสดงออก 7 อาการ X̄  S.D. ระดบั ลาํดบั 
1.  อาการความเครียดทางกล้ามเนือ้โครงกระดกู 3.81 0.65 มาก 7 
2.  อาการความเครียดทางประสาทอตัโนมตัพิาราซมิพาเทตกิ 4.17 0.67 มาก 3 
3.  อาการความเครียดทางประสาทอตัโนมตัซิมิพาเทตกิ 4.33 0.70 มาก 2 
4.  อาการเครียดทางอารมณ์ 3.87 0.79 มาก 6 
5.  อาการเครียดทางความคิด 3.99 0.66 มาก 5 
6.  อาการเครียดทางฮอร์โมน 4.35 0.56 มาก 1 
7.  อาการเครียดทางภมูิคุ้มกนัร่างกายจิตใจและพฤตกิรรม 4.15 0.76 มาก 4 
คะแนนรวมของอาการความเครียดทุกด้าน 4.10 0.68 มาก  
 
 จากตารางท่ี1 แสดงว่าระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา มีอาการเครียดทุกด้านใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยพิจารณาตามอาการ
พบวา่ผู้บริหารสถานศกึษามีอาการเครียดทางฮอร์โมนอยูใ่นระดบัมากมีคา่เฉลี่ยซึง่สงูกวา่อาการด้านอ่ืน ๆ  
 แสดงว่าระดับความเครียดของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศกึษานครปฐม ความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาตาม
อาการเครียด พบว่าผู้บริหารมีอาการเครียดในระดบัมากเรียงลําดบัจากค่าเฉล่ียมากไปน้อย ได้แก่ อาการ
เครียดทางฮอร์โมน  รองลงมาคืออาการความเครียดทางประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติก ตามด้วยอาการ
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 แสดงว่าระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษานครปฐม ความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา 

ตามอาการเครียด พบว่าผู้บริหารมีอาการเครียดในระดบัมากเรียงล�าดบัจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย  

ได้แก่ อาการเครียดทางฮอร์โมน รองลงมาคือ อาการความเครียดทางประสาทอตัโนมตัิซิมพาเทติก  

ตามด้วยอาการความเครียดทางประสาทอตัโนมตัพิาราซมิพาเทตกิ อาการเครียดทางภมิูคุ้มกนัร่างกาย

จิตใจและพฤติกรรม อาการเครียดทางความคิด อาการเครียดทางอารมณ์ และอาการความเครียด 

ทางกล้ามเนือ้โครงกระดูกตามล�าดบั โดยอาการของความเครียดท่ีแสดงออก 7 อาการ มีระดบั

ความเครียดดงันี ้

 ด้านอาการความเครียดทางกล้ามเนือ้โครงกระดูก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสดุหนึ่งด้านคือ นอนกดัฟัน และด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย 

ต�่าสดุคือ ปวดหลงั 

 ด้านอาการเครียดทางประสาทอตัโนมตัิพาราซิมพาเทติก โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

เม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยด้านท่ีมีคา่เฉลีย่สงูสดุคือ การปัสสาวะมีปัญหา

และด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยต�่าสดุคือ ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลง

 ด้านอาการความเครียดทางประสาทอตัโนมตัิซิมพาเทติก โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสดุอยู่สองด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสงูสดุคือ มือเย็น 

เท้าเยน็และด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยต�่าสดุ คือ ปวดศีรษะข้างเดียว

 ด้านอาการเครียดทางอารมณ์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า  

อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูสดุคือ รู้สกึเศร้า และด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยต�่าสดุคือ รู้สกึ

วิตกกงัวล

 ด้านอาการเครียดทางความคิดโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ 

อยูใ่นระดบัมากสีด้่าน โดยด้านท่ีมีคา่เฉลีย่สงูสดุคือ รู้สกึวา่ในท่ีสดุทกุสิง่ทกุอยา่งออกมาในทางเลวร้าย 

และอยูใ่นระดบัปานกลางหนึง่ด้าน และมีคา่เฉลี่ยต�่าสดุ คือ หลบัยาก

 ด้านอาการเครียดทางฮอร์โมนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุสองด้าน โดยด้านท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุคือ ประจ�าเดือนมีปัญหา (เฉพาะเพศหญิง) 

และด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยต�่าสดุ คือ รู้สกึเหน่ือยงา่ย

 ด้านอาการเครียดทางภมิูคุ้มกนัร่างกายจิตใจ และพฤตกิรรมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูสดุคือ รู้สกึไมค่อ่ยสบาย

หรือป่วยอยูเ่สมอ

2.  ผลการเปรียบเทียบระดบัความเครียดผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษานครปฐม โดยจ�าแนกตาม เพศ อาย ุวฒิุการศกึษาประสบการณ์ในการท�างานวิทยฐานะ

และขนาดของสถานศกึษาปรากฏดงัตารางท่ี 2-7



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2561
Vol. 9 No. 1 January-June 201856

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา จ�าแนกตามเพศ 

          

10 

           (n = 141) 
เพศ n X̄  S.D. t Sig. 
ชาย 107 4.10 0.51 0.31 0.91 
หญิง 34 4.07 0.55   

 

 จากตารางท่ี 2แสดงวา่ระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษาจําแนกตามเพศ พบวา่เพศชาย
และเพศหญิงมีความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 3ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา จําแนกตามอาย ุ 
            (n = 141) 

อายุ n X̄  S.D. t Sig. 
ไมเ่กิน 50  ปี 22 3.94 0.48 -1.50 0.28 
อาย ุ 50  ปีขึน้ไป 119 4.12 0.53   

 

 จากตารางท่ี 3 แสดงว่าระดับความเครียดของผู้ บริหารสถานศึกษา จําแนกตามอายุ พบว่า
ผู้บริหารท่ีมีอาย ุ50 ปีขึน้ไป และอายไุมเ่กิน 50 ปีมีความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่  4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความเครียดของผู้ บริหารสถานศึกษาจําแนกตาม
 วุฒิการศึกษา 
                            (n = 141) 
 แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
วฒุิการศกึษา ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
138 
140 

0.242 
37.84 
38.08 

0.12 
0.27 

0.44 0.64 

 

 จากตารางท่ี 4 แสดงว่าระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
พบวา่ มีความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา จําแนกตามประสบการณ์ในการ 
ทํางาน  
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ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
138 
140 

0.242 
37.84 
38.08 

0.12 
0.27 

0.44 0.64 

 

 จากตารางท่ี 4 แสดงว่าระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
พบวา่ มีความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา จําแนกตามประสบการณ์ในการ 
ทํางาน  
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จากตารางท่ี 3 แสดงวา่ระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา จ�าแนกตามอาย ุ พบวา่ 

ผู้บริหารท่ีมีอาย ุ50 ปีขึน้ไป และอายไุมเ่กิน 50 ปี มีความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษาจ�าแนกตาม 

 วฒิุการศกึษา

 

จากตารางท่ี 4 แสดงวา่ระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา จ�าแนกตามวฒิุการศกึษา 

พบวา่ มีความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั

จากตารางท่ี 2 แสดงว่าระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษาจ�าแนกตามเพศ พบว่า 

เพศชายและเพศหญิงมีความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา จ�าแนกตามอาย ุ
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ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา จ�าแนกตาม 

 ประสบการณ์ในการท�างาน

 

11 

               (n = 141) 
ประสบการณ์ในการทาํงาน n X̄  S.D. t Sig. 
น้อยกวา่  10 ปี 7 3.93 0.34 -0.85 0.12 
10 ปีขึน้ไป 134 4.10 0.53   
 

 จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา จําแนก
ตามประสบการณ์ในการทํางาน พบวา่ มีความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 6ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา จําแนกตามวิทยฐานะ  
               (n = 141) 
วิทยฐานะ n X̄  S.D. t Sig. 
ผู้ อํานวยการชํานาญการ 16 3.93 041 -1.33 0.18 
ผู้ อํานวยการชํานาญการพิเศษ 125 4.12 0.53   
 

 จากตารางท่ี 6 แสดงว่าระดบัความเครียดผู้ของบริหารสถานศกึษา จําแนกตามวิทยฐานะ พบว่า
มีความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 7ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา จําแนกตาม
 ขนาดของสถานศกึษา 
                 (n = 141) 
ขนาดของสถานศึกษา ค่าเฉล่ีย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ 

4.15 
4.03 
3.65 

- 
-0.12426 
-0.50601* 

0.12426 
- 

-0.38175 

0.50601* 
0.3817 

- 
* มีนยัสําคญัทางสถิตทิางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

 จากตารางท่ี 7แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาท่ีบริหารงานในสถานศึกษาขนาดเล็กกับ
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 จากผลการวิจยัสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีเพศ อาย ุวฒุิการศึกษาประสบการณ์ในการ
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ระดับความเครียดแตกต่างกันโดยผู้ บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีความเครียดมากกว่าผู้ บริหารใน

สถานศกึษาขนาดใหญ่ 
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จากตารางท่ี 5 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา จ�าแนก

ตามประสบการณ์ในการท�างาน พบวา่ มีความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั

ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา จ�าแนกตาม 

 วิทยฐานะ 

         

จากตารางท่ี 6 แสดงว่าระดบัความเครียดผู้ของบริหารสถานศกึษา จ�าแนกตามวิทยฐานะ 

พบวา่มีความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั

ตารางที่ 7  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระดับความเครียดของผู้ บริหารสถานศึกษา 

 จ�าแนกตาม ขนาดของสถานศกึษา

จากตารางท่ี 7 แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาท่ีบริหารงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก 

กบัสถานศกึษาขนาดใหญ่ มีความเครียดแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05
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จากผลการวิจยัสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีเพศ อายุ วุฒิการศึกษาประสบการณ์ 

ในการท�างานวิทยฐานะแตกตา่งกนั มีระดบัความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั และผู้บริหารสถานศกึษาท่ีมี 

ขนาดตา่งกนัมีระดบัความเครียดแตกตา่งกนั โดยผู้บริหารสถานศกึษาขนาดเลก็มีความเครียดมากกวา่ 

ผู้บริหารในสถานศกึษาขนาดใหญ่

3. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการลดความเครียดของผู้ บริหารสถานศึกษา 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม สรุปได้ดงันี ้

ตารางที่ 8 ข้อเสนอแนะในการลดความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา 13 

ความคดิเหน็เพิ่มเตมิ           ความถี่ ร้อยละ 
1. ควรลดความซํา้ซ้อนของเนือ้งาน และจดัระบบงานให้เป็นหมวดหมูช่ดัเจน เพ่ือให้สะดวก 
ตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีทัง้ 4 สายงาน คือ งานวิชาการ งานบริหารบคุคล งานด้านการเงิน และ 
งานบริหารทัว่ไป 

7 18.92 

2. สร้างเป้าหมายในการทํางานเพ่ือตําแหน่งหน้าท่ีท่ีสงูขึน้เพ่ือเงินเดือนท่ีสงูขึน้ 
3. สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่โรงเรียนเพ่ือการร่วมมือกนัของผู้บริหาร ไมว่า่จะเป็น 
การร่วมมือในด้านนวตักรรมและเทคโนโลยี และงานวิชาการเพ่ือช่วยเหลือผู้บริหารด้วยกนั 
4. ควรมีการกระจายภาระงานให้เหมาะสมกบัความสามารถของบคุลากรในสถานศกึษา  
เพ่ือบคุลากรจะได้ทําหน้าท่ีได้เตม็ตามศกัยภาพ 
5. จดัเตรียมงานประกนัคณุภาพการศกึษาตัง้แตเ่น่ิน ๆ พฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษา
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตามขนาดของสถานศกึษา 
6. ควรมีการจดัระดมทรัพยากรทางการศกึษาให้เพียงพอตอ่ความต้องการของสถานศกึษา 
7. มีการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบตังิานให้เป็นระบบ  เพ่ือความรวดเร็ว และเพ่ือ 
การปฏิบตังิานให้เป็นปัจจบุนั 
8. ปฏิบตัธิรรม ฝึกสมาธิ สงบจิตใจ และควรจดักิจกรรมนนัทนาการในบรรดาผู้บริหารทกุระดบั 
เพ่ือแลกเปล่ียนความคดิและประสบการณ์ในการทํางาน เพ่ือลดภาวะความเครียด 
9. ผู้บงัคบับญัชาควรติดตาม ดแูลผู้บริหาร ห่วงใยต่อการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและผู้บริหาร
ควรมีการประชมุ พดูคยุกบัผู้บงัคบับญัชาของตนอยูเ่สมอ 
10. ผู้บงัคบับญัชาควรจดักิจกรรมทางวิชาการท่ีสง่เสริมความสามารถทางการศกึษาโดยตรง 
ไม่ควรจัดกิจกรรมทางวิชาการบ่อยเกินความจําเป็น และการทดสอบความสามารถของ
นกัเรียนท่ีบางเร่ืองก็สิน้เปลืองงบประมาณ ไมส่ง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนตามท่ีควรจะเป็น 
11. ผู้บริหารควรพิจารณาความดีความชอบ การขึน้ขัน้เงินเดือน ตามความเป็นจริง  
ไมล่ําเอียง เพ่ือลดปัญหาการขดัแย้งในองค์กร 
12. ผู้บริหารควรรับฟังความคดิเห็นของบคุลากรในสถานศกึษาเพ่ือการบริหารบคุลากร 
จะได้ไมมี่ปัญหาขดัแย้ง 
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จากตารางท่ี 8ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับแนวทางการลดความเครียดของผู้บริหาร
สถานศึกษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ท่ีเสนอแนะในแบบวดัความเครียด
สว่นมาก ให้ปฏิบตัธิรรม ฝึกสมาธิ สงบจิตใจ และควรจดักิจกรรมนนัทนาการในบรรดาผู้บริหารทกุระดบั เพ่ือ
แลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์ในการทํางานจะช่วยลดภาวะความเครียดลงได้ รองลงมาคือควรลด
ความซํา้ซ้อนของเนือ้งาน และจดัระบบงานให้เป็นหมวดหมู่ชดัเจน เพ่ือให้สะดวกต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีทัง้ 4 
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3. สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่โรงเรียนเพ่ือการร่วมมือกนัของผู้บริหาร ไมว่า่จะเป็น 
การร่วมมือในด้านนวตักรรมและเทคโนโลยี และงานวิชาการเพ่ือช่วยเหลือผู้บริหารด้วยกนั 
4. ควรมีการกระจายภาระงานให้เหมาะสมกบัความสามารถของบคุลากรในสถานศกึษา  
เพ่ือบคุลากรจะได้ทําหน้าท่ีได้เตม็ตามศกัยภาพ 
5. จดัเตรียมงานประกนัคณุภาพการศกึษาตัง้แตเ่น่ิน ๆ พฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษา
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตามขนาดของสถานศกึษา 
6. ควรมีการจดัระดมทรัพยากรทางการศกึษาให้เพียงพอตอ่ความต้องการของสถานศกึษา 
7. มีการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบตังิานให้เป็นระบบ  เพ่ือความรวดเร็ว และเพ่ือ 
การปฏิบตังิานให้เป็นปัจจบุนั 
8. ปฏิบตัธิรรม ฝึกสมาธิ สงบจิตใจ และควรจดักิจกรรมนนัทนาการในบรรดาผู้บริหารทกุระดบั 
เพ่ือแลกเปล่ียนความคดิและประสบการณ์ในการทํางาน เพ่ือลดภาวะความเครียด 
9. ผู้บงัคบับญัชาควรติดตาม ดแูลผู้บริหาร ห่วงใยต่อการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและผู้บริหาร
ควรมีการประชมุ พดูคยุกบัผู้บงัคบับญัชาของตนอยูเ่สมอ 
10. ผู้บงัคบับญัชาควรจดักิจกรรมทางวิชาการท่ีสง่เสริมความสามารถทางการศกึษาโดยตรง 
ไม่ควรจัดกิจกรรมทางวิชาการบ่อยเกินความจําเป็น และการทดสอบความสามารถของ
นกัเรียนท่ีบางเร่ืองก็สิน้เปลืองงบประมาณ ไมส่ง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนตามท่ีควรจะเป็น 
11. ผู้บริหารควรพิจารณาความดีความชอบ การขึน้ขัน้เงินเดือน ตามความเป็นจริง  
ไมล่ําเอียง เพ่ือลดปัญหาการขดัแย้งในองค์กร 
12. ผู้บริหารควรรับฟังความคดิเห็นของบคุลากรในสถานศกึษาเพ่ือการบริหารบคุลากร 
จะได้ไมมี่ปัญหาขดัแย้ง 
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จากตารางท่ี 8ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับแนวทางการลดความเครียดของผู้บริหาร
สถานศึกษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ท่ีเสนอแนะในแบบวดัความเครียด
สว่นมาก ให้ปฏิบตัธิรรม ฝึกสมาธิ สงบจิตใจ และควรจดักิจกรรมนนัทนาการในบรรดาผู้บริหารทกุระดบั เพ่ือ
แลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์ในการทํางานจะช่วยลดภาวะความเครียดลงได้ รองลงมาคือควรลด
ความซํา้ซ้อนของเนือ้งาน และจดัระบบงานให้เป็นหมวดหมู่ชดัเจน เพ่ือให้สะดวกต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีทัง้ 4 
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จากตารางท่ี 8 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกบัแนวทางการลดความเครียด 

ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม ท่ีเสนอแนะในแบบ

วดัความเครียดสว่นมาก ให้ปฏิบตัธิรรม ฝึกสมาธิ สงบจิตใจ และควรจดักิจกรรมนนัทนาการในบรรดา

ผู้บริหารทกุระดบั เพ่ือแลกเปลีย่นความคดิและประสบการณ์ในการท�างานจะชว่ยลดภาวะความเครียด

ลงได้ รองลงมาคือควรลดความซ�า้ซ้อนของเนือ้งาน และจดัระบบงานให้เป็นหมวดหมูช่ดัเจน เพ่ือให้

สะดวกต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีทัง้ 4 สายงาน นอกจากนี ้ เห็นควรว่าคนท่ีจะเป็นผู้บริหารควรพิจารณา 

ความดีความชอบ การขึน้ขัน้เงินเดือน ตามความเป็นจริง ไมล่�าเอียงเพ่ือลดปัญหาการขดัแย้งในองค์กร

จะชว่ยลดความเครียดของผู้บริหารได้

 

อภปิรายผล
การวจิยัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

นครปฐม มีประเดน็ท่ีนา่จะน�ามาอภิปรายผลการวิจยั ดงันี ้

1.  ระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถม

ศกึษานครปฐม ภาพรวมความเครียดอยูใ่นระดบัมากทกุอาการเครียด เม่ือพิจารณาตามอาการเครียด 

พบว่าผู้บริหารมีอาการเครียดในระดบัมากเรียงล�าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปน้อย ได้แก่ อาการเครียด 

ทางฮอร์โมน รองลงมาคืออาการความเครียดทางประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติก ตามด้วยอาการ 

ความเครียดทางประสาทอัตโนมัติพาราซิมพาเทติก อาการเครียดทางภูมิคุ้ มกันร่างกายจิตใจ 

และพฤติกรรม อาการเครียดทางความคิด อาการเครียดทางอารมณ์ และอาการความเครียด 

ทางกล้ามเนือ้โครงกระดูก ท่ีเป็นเช่นนี ้ อาจสืบเน่ืองมาจากภาระงานท่ีรับผิดชอบมีจ�านวนมาก 

ทัง้ภาระงานตามมาตรฐานต�าแหน่ง  และงานนโยบายท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย  

ตลอดจนสถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีผู้ บริหารต้องรับผิดชอบต่อครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของสุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล, วนิดา พุ่มไพศาลชัย และพิมพ์มาศ ตาปัญญา (2540: 

10-13) ได้ศึกษาระดับความเครียดของครูและบุคลากรทางการศึกษาพบว่าอาการเครียด

ทางฮอร์โมนส่วนใหญ่ในผู้ หญิงจะมีประจ�าเดือนมาไม่ปกติ อาการความเครียดทางประสาท

อัตโนมัติซิมพาเทติกคือหัวใจเต้นผิดปกติ มีความดันโลหิตสูง  หรือปวดศีรษะข้างเดียว  

อาการมือเย็นเท้าเย็น อาการเครียดทางประสาทอัตโนมัติพาราซิมพาเทติก เกิดจากปฏิกิริยา 

ตอ่การกระตุ้นทางร่างกาย ควบคมุการเต้นของหวัใจระบบยอ่ยอาหาร การขบัถ่ายและเร่ืองเพศ และ

อาการเครียดทางภมิูคุ้มกนัร่างกายจิตใจ คือเป็นหวดับอ่ย เป็นโรคภมิูแพ้ ไมค่อ่ยสบาย เจ็บคอ เจ็บในปาก  

ซึ่งอาการเครียดทัง้ 4 อาการเป็นอาการเครียดท่ีผิดปกติทางร่างกาย และสอดคล้องกบัทฤษฎีของ  

Martin & Osborne (1989: 132-138) สภาวะท่ีท�าให้เกิดความเครียด แบ่งเป็น 4 ลกัษณะ คือ  

ความเครียดจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (environmental stressors) ความเครียดท่ีมีสาเหตจุาก
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ปัญหาด้านสงัคม (social stressors) ความเครียดท่ีมีปัญหาด้านจิตใจ (psychological stressors) 

และความเครียดท่ีมาจากสาเหตปัุญหาด้านร่างกาย (physical stressors) ซึง่สอดคล้องกบัผาตคิมน์  

เกลีย้งรส (2552: 62) ท่ีได้ศกึษาสภาวะความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษาในการบริหารงานในโรงเรียน 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้การศกึษาอบุลราชธานี เขต 5 ผลการศกึษาพบวา่ สภาวะความเครียดโดยรวม 

อยู่ในระดับมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้ บริหารโรงเรียน เป็นตัวจักรท่ีส�าคัญท่ีจะท�าให้การศึกษา 

มีประสทิธิภาพ มีประสทิธิภาพสงู เน่ืองจากเป็นผู้น�าในการบริหารงานตา่ง ๆ ในโรงเรียนให้ตอบสนอง 

ต่อวตัถปุระสงค์ของการศึกษา รวมทัง้ยงัต้องเป็นผู้ตดัสินปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในการบริหารงาน 

ในสถานศึกษา โดยงานทัง้หมดเป็นงานในหน้าท่ีท่ีจะต้องอาศยัการตดัสินใจท่ีรวดเร็วและถูกต้อง 

แม่นย�า ถ้าหากว่าผู้ บริหารตัดสินใจผิดพลาด ก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการศึกษาของชาติ 

อยา่งรุนแรงได้ โดยเฉพาะในปัจจบุนัต้องการให้บคุลากรทางการศกึษาปฏิรูปการศกึษา และการท�างาน 

เพ่ือให้สามารถพฒันาคณุภาพการศกึษาและพฒันาคนอยา่งแท้จริง ต้องมีระบบการประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศึกษา และมีการประเมินสถานศึกษาจากหน่วยงานภายนอก จากสภาวะงานเหล่านี ้

อาจท�าให้ผู้บริหารเกิดความเครียดในการปฏิบตัิงานมาก ยอ่มสง่ผลเสียตอ่สขุภาพและประสทิธิภาพ

ในการท�างาน

2.  เปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษานครปฐม กบัเพศ อายขุองผู้บริหาร วฒิุการศกึษา ประสบการณ์ในการท�างาน วิทยฐานะ 

และขนาดของสถานศกึษา

 2.1 เปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา จ�าแนกตามเพศ อายขุอง 

ผู้บริหาร วฒิุการศกึษา ประสบการณ์ในการท�างาน วิทยฐานะดงันี ้

   จ�าแนกตามเพศ เม่ือเปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษาเพศชาย 

และเพศหญิง ปรากฏวา่มีระดบัความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั สรุปได้วา่ไมว่า่ผู้บริหารสถานศกึษาจะเป็น 

เพศชายหรือเพศหญิงก็ตามจะมีความเครียดไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  

อาจเป็นเพราะเพศไมใ่ชปั่จจยัส�าคญัของการบริหารงาน ซึง่สอดคล้องกบัสดุแสง หม่ืนราม (2554: 84) 

ท่ีศกึษาปัจจยัท่ีท�าให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษาชลบลีุ เขต 2 พบวา่ระดบัความเครียดผู้บริหารสถานศกึษาเพศชายและเพศหญิง ไมแ่ตกตา่งกนั

   จ�าแนกตามอายุของผู้ บริหาร เม่ือเปรียบเทียบระดับความเครียดของผู้ บริหาร 

สถานศกึษาท่ีมีช่วงอายตุา่งกนัปรากฏวา่มีระดบัความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั อาจเป็นเพราะอายไุมใ่ช่

ปัจจยัส�าคญัของการบริหารงาน และการปฏิบตังิานของผู้บริหารสถานศกึษาเป็นไปตามอ�านาจหน้าท่ี 

มีการด�าเนินการไปตามกรอบนโยบายของกระทรวงไมว่า่ผู้บริหารจะมีอายท่ีุแตกตา่งกนัอยา่งไร ก็ต้อง

ด�าเนินงานไปตามกรอบอ�านาจหน้าท่ีท่ีก�าหนดไว้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานให้บรรลเุป้าหมายท�าให้

ผู้บริหารท่ีมีอายตุา่งกนัมีความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่สอดคล้องกบัค�ารณ ทศสริิวฒัน์ (2546: 69-70) 
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ท่ีได้ศึกษาภาวะความเครียดของผู้ บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัด

นครราชสีมา พบวา่ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 50 ปี กบัผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีอายตุัง้แต ่50 ปีขึน้ไป 

มีภาวะความเครียดไม่แตกต่างกัน นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับชาญชัย เสียงสังข์ (2547: 72) 

ท่ีพบวา่ ปัจจยัสว่นบคุคล ด้านอายขุองผู้บริหารโรงเรียน มีความสมัพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบตังิาน 

ของผู้บริหารโรงเรียนอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ีเป็นเช่นนีเ้น่ืองจากผู้บริหารมีขอบข่ายและ 

ภารกิจงานพืน้ฐานท่ีต้องปฏิบตัติามตามกรอบนโยบาย ระเบียบ และกฎหมายฉบบัเดียวกนั ซึง่ตรงกบั

ผาตคิมน์  เกลีย้งรส (2552: 62) ท่ีศกึษาสภาวะความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษาในการบริหารงาน 

ในโรงเรียน สงักดัส�านกังานเขตพืน้การศกึษาอบุลราชธานี เขต 5 พบวา่ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีมีอาย ุ

และวุฒิการศึกษาต่างกัน มีสภาวะความเครียดไม่แตกต่างกัน เพราะอายุและวุฒิการศึกษา 

ไม่ใช่ปัจจยัส�าคญัของการบริหารงาน ท�าให้ผู้บริหารท่ีมีอายแุละวฒิุการศกึษาต่างกนัมีความเครียด

ไมแ่ตกตา่งกนั 

   จ�าแนกตามวฒิุการศกึษา เม่ือเปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา

ท่ีมีวฒิุการศกึษาแตกตา่งกนัปรากฏวา่มีระดบัความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีเป็นเชน่นีอ้าจเน่ืองมาจาก 

ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี และสงูกว่าปริญญาตรีสามารถน�าความรู้ 

ความสามารถไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับชาญชัย เสียงสงัข์  

(2547: 72) ท่ีพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ วุฒิการศึกษา มีความสัมพันธ์กับความเครียดใน 

การปฏิบตัิงานของผู้บริหารโรงเรียนอย่างไม่มีนยัส�าคญัทางสถิติ และสอดคล้องกบันคร สรุวาทกลุ  

(2548: 143-145) ได้ศกึษาความเครียดในการปฏิบตัิงานของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาร้อยเอ็ด เขต 2 พบวา่เม่ือเปรียบเทียบสถานภาพของผู้บริหารท่ีมีระดบั

การศกึษาตา่งกนัมีความเครียดในการปฏิบตัิงานไมแ่ตกตา่งกนั 

   จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างาน เม่ือเปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหาร 

สถานศกึษาท่ีมีประสบการณ์ในการท�างานแตกต่างกนัปรากฏว่ามีระดบัความเครียดไม่แตกต่างกนั  

ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการเรียนรู้ภาระงานท่ีเกิดจากประสบการณ์ในเวลาท่ีน้อยกวา่ 10 ปี หรือมากกวา่  

10 ปี สามารถเรียนรู้และถ่ายทอดกนัได้ เพราะสายงานท่ีปฏิบตัิเป็นสายงานเดียวกนัจึงท�าให้เกิด

ความเครียดในลกัษณะท่ีใกล้เคียงกนั สอดคล้องกบัภารดี ค�ามา (2548: 139) ได้ศกึษาเก่ียวกบัปัจจยั 

ท่ีสง่ผลตอ่ความเครียดของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษาสงักดัส�านกังานการประถมศกึษา จงัหวดัเลย  

ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัสภาพส่วนตวัซึ่งได้แก่ ตวัแปรเพศ อายุ วฒิุการศึกษาประสบการณ์ 

การท�างาน ไม่ถกูคดัเลือกเข้าสมการพยากรณ์ เพราะตวัแปรเหล่านีไ้ม่ส่งผลต่อระดบัความเครียด 

ของผู้บริหารโรงเรียน และสอดคล้องกับนคร สุรวาทกุล (2548: 144) ได้ศึกษาความเครียดใน 

การปฏิบตังิานของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาร้อยเอด็ เขต 2 

พบวา่ เม่ือเปรียบเทียบสถานภาพของผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์ในการท�างาน ตา่งกนัมีความเครียด 

ในการปฏิบตังิานไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ใกล้เคียงกบัฉตัรนถา รักพงษ์ (2551: 79) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์
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ระหว่างการบริหารเวลากับความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษาในอ�าเภอแม่จนั สงักัดส�านกังาน 

เขตพืน้ท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่าประสบการณ์ท�างานมีความเครียดไม่แตกต่างกันทัง้นี ้

ผู้ บริหารในทุกช่วงวัยมีทักษะในการเข้าใจปัญหาแก้ปัญหาได้ดี การเข้าสู่ต�าแหน่งผู้ บริหาร

โรงเรียนต้องผ่านการอบรมผู้บริหารระดบัสูงตามหลกัสูตรและวิธีการท่ีคณะกรรมการข้าราชการ

ครูก�าหนดท�าให้ผู้ บริหารได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานตลอดจนได้รับ 

ทักษะท่ีจ� า เ ป็นเ พ่ิมพูนขึ น้ท� าให้อายุ  วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ท� างานท่ีต่างกัน 

มีความเครียดไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับสัญญา ลิธรรมมา (2554: 83-84) ได้ศึกษา 

ระดับภาวะความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาหนองคาย 

เขต 1 ประสบการณ์ท�างาน อาย ุมีภาวะความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษาไมแ่ตกตา่งกนั

   จ�าแนกตามวิทยฐานะ เม่ือเปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา 

ท่ีมีวิทยฐานะแตกต่างกันปรากฏว่ามีระดบัความเครียดไม่แตกต่างกัน ทัง้นีเ้น่ืองมาจากผู้บริหาร 

สถานศึกษาท่ีมีวิทยฐานะแตกต่างกนัมีความรู้เก่ียวกบัการท�าวิทยฐานะ และมีการจดัการเก่ียวกบั 

วิทยฐานะระดบัตา่ง ๆ ได้เป็นอยา่งดี ซึง่สอดคล้องกบัชาญชยั  เสียงสงัข์ (2547: 72) ท่ีศกึษาเก่ียวกบั 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สงักัดเทศบาล 

และเมืองพทัยาเขตการศึกษา 12 ท่ีพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์

บริหาร และต�าแหนง่วิทยฐานะของผู้บริหารโรงเรียนมีความสมัพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบตัิงาน 

ของผู้บริหารโรงเรียนอยา่งไมมี่นยัส�าคญัทางสถิติ

   กล่าวได้ว่าระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา จ�าแนกตามเพศ อายุของ 

ผู้บริหาร วฒิุการศกึษา ประสบการณ์ในการท�างาน วิทยฐานะ มีระดบัความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั  

 2.2 เปรียบเทียบระดับความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา จ�าแนกตามขนาดของ 

สถานศึกษา เม่ือเปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีขนาดของสถานศึกษา 

ต่างกนัปรากฏว่า ระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่  

มีระดบัความเครียดแตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน 

ท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีเ้พราะผู้บริหารมีสภาพแวดล้อมในการท�างานทัง้ภายในและภายนอกของสถานศึกษา 

ท่ีแตกตา่งกนัมาก ภาระงานท่ีมีมากน้อยแตกตา่งกนัมาก ถึงแม้วา่จะมีกรอบแนวทางการปฏิบตัิงาน 

ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนัก็ตามแต่จ�านวนภาระงานนัน้แตกต่างกนัไปตามจ�านวนนกัเรียน ครูและ

บคุลากรภายในสถานศกึษา ผู้ปกครอง และผู้ ร่วมงาน การขาดแคลนบคุลากร หรือจ�านวนบคุลากร 

ท่ีมากเกินไปปัญหาท่ีมาพร้อมกบัจ�านวนคนท่ีเพ่ิมมากขึน้ การจดัการงบประมาณหรือความสมัพนัธ์ 

กบัชมุชนก็มีปัญหามากขึน้ตามล�าดบัมีผลท�าให้งานไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย ซึง่สอดคล้องกบัคณูศกัดิ์  

ศรีล�าไพ (2549: 86) ท่ีศกึษาความเครียดตอ่การปฏิบตังิานของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส�านกังาน 

เขตพืน้ท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่าภาวะความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก  

สถานศกึษาขนาดกลาง และสถานศกึษาขนาดใหญ่มีภาวะความเครียดแตกต่างกนั สอดคล้องกบั 
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ผาตคิมน์ เกลีย้งรส (2552: 22) ท่ีศกึษาสภาวะความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษาในการบริหารงาน 

ในโรงเรียน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอบุลราชธานี เขต 5 พบวา่ผู้บริหารสถานศกึษาปฏิบตัิ

หน้าท่ีในสถานศกึษาขนาดตา่งกนั มีภาวะความเครียดในการบริหารงานโดยภาพรวมแตกตา่งกนั และ

สอดคล้องกบัสญัญา ลธิรรมมา (2554: 80) ได้ศกึษาระดบัภาวะความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา 

สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1 พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา 

ขนาดเลก็ และขนาดใหญ่มีภาวะความเครียดแตกตา่งกนั ทัง้โดยรวมและรายด้าน

ข้อเสนอแนะ
1.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการน�าไปใช้

 1.1 เน่ืองจากผลการวิจยัพบวา่ ผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษานครปฐม มีอาการของความเครียดท่ีแสดงออกทกุอาการอยู่ในระดบัมาก ความเครียด 

ท�าให้มีผลกระทบต่อสขุภาพร่างกายและจิตใจของผู้บริหารสถานศกึษา ดงันัน้ผู้บริหารสถานศกึษา 

ควรให้ความส�าคญัและเอาใจใสก่ารดแูลสขุภาพจิตของตนเองอยา่งสม�่าเสมอ

 1.2 ส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ควรมีการจัดท�าโครงการ 

ท่ีเก่ียวข้องกบัการผอ่นคลายความเครียด ควรลดความซ�า้ซ้อนของเนือ้งาน เพ่ือให้สะดวกตอ่การปฏิบตัิ

หน้าท่ีทัง้ 4 สายงาน คือ งานวิชาการ งานบริหารบคุคล งานด้านการเงิน และงานบริหารทัว่ไป

2.  ข้อเสนอแนะในการท�าวิจยัครัง้ตอ่ไป

 2.1 เน่ืองจากการวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบความเครียดของผู้ บริหาร 

สถานศึกษาเพียงอย่างเดียวจึงควรศึกษาการปฏิบตัิงานในสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความเครียดของ 

ผู้บริหารสถานศกึษาส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม

 2.2 ผู้ วิจยัควรออกแบบเคร่ืองมือในการท�าการวิจยัให้เหมาะสมกบับริบทของการวิจยั 

ด้วยตวัเอง

 

สรุป
จากผลการวิจยัสรุปได้ว่า ระดบัความเครียดผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษานครปฐม ภาพรวมความเครียดอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามอาการเครียด 

พบว่าผู้บริหารมีอาการเครียดในระดบัมากเรียงล�าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปน้อย ได้แก่ อาการเครียด 

ทางฮอร์โมน รองลงมาคือ อาการความเครียดทางประสาทอตัโนมตัิซิมพาเทติก ตามด้วยอาการ

ความเครียดทางประสาทอตัโนมตัิพาราซิมพาเทติก อาการเครียดทางภูมิคุ้มกนัร่างกายจิตใจและ

พฤตกิรรม อาการเครียดทางความคดิ อาการเครียดทางอารมณ์ และอาการความเครียดทางกล้ามเนือ้ 

โครงกระดกู ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีมีสถานภาพสว่นบคุคลโดยจ�าแนกตาม เพศ อาย ุ วฒิุการศกึษา  
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และวิทยฐานะ พบวา่มีระดบัความเครียดผู้บริหารสถานศกึษาไมแ่ตกตา่งกนั สว่นระดบัความเครียด 

ของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีมีสถานภาพส่วนบุคคล ด้านขนาดของสถานศึกษาท่ีต่างกันมีระดับ

ความเครียดแตกต่างกัน โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีความเครียดมากกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่  

ด้านข้อเสนอแนะแนวทางการลดความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษาสรุปได้ดงันี ้

1. การส่งเสริมระบบการบริหารจดัการท่ีดีในสถานศึกษาเพ่ือลดความเครียดของผู้บริหาร 

สถานศกึษา ลดภาระงานด้านงานวิชาการท่ีมีเอกสารต้องสง่ส�านกังานเขตพืน้ท่ีเกินความจ�าเป็นควร

ลดความซ�า้ซ้อนของเนือ้งาน และจดัระบบงานให้เป็นหมวดหมูช่ดัเจน

2. สง่เสริมโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัการผ่อนคลายความเครียด ทศันศกึษาดงูาน หรือวิธีการ

จดัการความเครียดให้กบัผู้บริหารสถานศกึษาเพ่ือให้ผู้บริหารสถานศกึษาสามารถรักษาความเครียด

ของตนเอให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และสามารถรับมือกับสุขภาพจิตของตนเองได้ ซึ่งจะช่วยให้ 

สถานศกึษาเป็นองค์การท่ีมีการด�าเนินงานอยา่งมีประสทิธิภาพบนพืน้ฐานความสขุของคนในองค์การ  

3. การพัฒนาตนเอง ผู้ บริหารท่ีดีต้องเป็นผู้ ใฝ่รู้ รักความก้าวหน้า หมั่นศึกษาค้นคว้า 

เพ่ือพฒันาตนเองให้รู้เทา่ทนัการเปลี่ยนแปลง สามารถน�าพาสถานศกึษาไปสูเ่ป้าหมายปลายทางได้

อยา่งเป็นระบบ

กติตกิรรมประกาศ
งานวิจยันี ้ส�าเร็จได้เป็นอยา่งดีด้วยความกรุณาจากนายแพทย์สวุฒัน์ มหตันิรันดร์กลุ, วนิดา   

พุ่มไพศาลชยั และพิมพ์มาศ ตาปัญญากรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ โรงพยาบาลสวนปรุง  

จงัหวดัเชียงใหม ่โดยผู้วจิยัน�าเอาเคร่ืองมือวจิยัซึง่เป็นแบบวดัความเครียดสวนปรุงมาใช้ในการวิจยัครัง้นี ้

ผู้วิจยัขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ในโอกาสนี ้
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