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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียดจากการท�ำงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครราชสีมา เพือ่ เปรียบเทียบระดับความเครียดจากการท�ำงานของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัด
นครราชสีมา จ�ำแนกตามระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน และเพือ่ หาวิธกี ารลดความเครียด จากการท�ำงานของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมาการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 88 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับสถิติที่ใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าที (t-test) และการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน8 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่าระดับความเครียดจากการท�ำงานของผูบ้ ริหารในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง การเปรียบเทียบระดับ
ความเครียดจากการท�ำงานของผูบ้ ริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา แยกตามระยะเวลาในการปฏิบตั ิ
งาน น้อยกว่า 10 ปี กับตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 วิธีลดความเครียดจากการท�ำงาน ผู้บริหารควร
มีการวางแผน การจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ศึกษาเรียนรู้งานที่รับผิดชอบให้เข้าใจงานอย่างแท้จริง และเมื่อ
เกิดความเครียดจากการท�ำงานการแก้ไข ผู้บริหารควรพิจารณาหาสาเหตุแห่งความเครียดว่าเกิดจากสาเหตุใด ในบางกรณี         
อาจต้องขอค�ำแนะน�ำจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ และควรหากิจกรรมผ่อนคลายความเครียด เช่น          
งานอดิเรก กิจกรรมนันทนาการ เล่นกีฬา ท่องเที่ยว นั่งสมาธิ เป็นต้น
ค�ำส�ำคัญ : ความเครียดจากการท�ำงาน, ผู้บริหารสถานศึกษา

ABSTRACT

The purposes of this research were to study the stress at work, compare the level of stress at work
classified by duration of working, and find out the ways to reduce stress at work of secondary school            
administrators in Nakhon Ratchasima province. This research employed descriptive methods. The samples
of the study were 88 secondary school administrators in Nakhon Ratchasima province. A set of questionnaire
in 5-point Likert scale was used as the research tool. The data were analyzed by percentage, mean, standard
deviation and t-test. Eight experts were interviewed and the data were analyzed by the content analysis
method.
The research results revealed that:
Overall, the level of stress at work of secondary school administrators was at medium level.  The
comparison of the levels of stress at work of the administrators classified by the duration of working between
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less than 10 years and from 10 years and above was not different with a statistically significant at level of
0.05. The ways to reduce stress at work for the administrators were found. The administrators should set a
working plan, manage the time in accordance with each task, and study their responsibility for a clear          
understanding. When stress at work occurs, the administrators should investigate the causes of the stress.
In some cases, the administrators might need some suggestions from their supervisors or experts in the
related issue. Furthermore, the administrators should allocate the time for stress reduction activities            
namely, avocations, recreation activities, sports, travelling, meditation, and so on.
Keywords : stress at work, administrator

บทน�ำ

โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งทางสังคม
เศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองและเทคโนโลยี ซึ่งนับวันจะมี
การเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนมากขึ้นท�ำให้การด�ำเนินชีวิตของ
คนในสังคมต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ความเครียดสามารถ     
เกิดได้กับทุกคนทุกแห่งทุกเวลาอาจเกิดจากหลายสาเหตุเช่น        
ย้ายบ้าน เปลี่ยนงาน ว่างงาน เจ็บป่วย ความสัมพันธ์กับเพื่อน
ครอบครัว (สถาบันจิตรเวชสมเด็จเจ้าพระยา, 2558, ออนไลน์)
ต้องเร่งรีบในการเดินทาง การท�ำงาน ซึ่งจะท�ำให้ผู้ที่เกิด
ความเครียดจะมีอาการปวดศีรษะ ความดันโลหิตสูง โรคแผล
ในกระเพาะอาหาร โรคล�ำไส้อักเสบ โรคภูมิแพ้ ปวดคอ            
ปวดหลัง คันตามผิวหนัง นอนไม่หลับ มะเร็ง มีการเปลีย่ นแปลง
สารเคมีในร่างกาย หายใจถี่ เส้นเลือดบีบตัว เกิดโรคทางเดิน
อาหาร ระบบประสาทผิดปกติ เจ็บปวดกล้ามเนื้อ ผิวหนัง
อักเสบ ผมร่วง ปัสสาวะบ่อยและอ่อนเพลีย (Hillary Jone,
1997, pp. 109-112 อ้างถึงใน โอภาส เจริญเชื้อ, 2542,            
น. 56) และความเครียดยังมีผลทางจิตใจ เช่น หงุดหงิด          
เซือ่ งซึม ท้อถอย ความเครียดนอกจากจะส่งผลต่อร่างกายและ
จิตใจของคนแล้วยังส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
ซึ่งแสดงออกเป็นพฤติกรรมต่างๆ เช่น เฉื่อยชา ขาดงานบ่อย
ท� ำ งานผิ ด พลาด หลี ก หนี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ท� ำ งานขาด
ประสิ ท ธิ ภ าพ การตั ด สิ น ใจไม่ ดี ขาดสมาธิ ใ นการท� ำ งาน        
ความสนใจในงานลดลง (เลิศลักษณ์ นันทวิสิทธ์, 2545,              
น. 42-43) ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ละทิ้งงาน ซึ่งจะท�ำให้
งานมีคณ
ุ ภาพต�ำ่ ลงและส่งผลให้ทำ� งานไม่สำ� เร็จตามทีก่ ำ� หนด
ผู ้ บ ริ ห ารในทุ ก องค์ ก ารเป็ น บุ ค คลหนึ่ ง ที่ ต ้ อ งเผชิ ญ          
กับความเครียดเนือ่ งจากต้องปฏิบตั ติ น ต้องบริหารงานให้เป็น
ไปตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูง ต้องปฏิบัติงานร่วมกับ           
ผูร้ ว่ มงาน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีม่ คี วามแตกต่างทางความคิด และ
ผู้บริหารยังต้องบริหารบนความคาดหวังของเพื่อนร่วมงาน          
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ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาซึง่ คิดว่าผูบ้ ริหารต้องเก่ง ต้องดี ต้องประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่เหมาะสมกับอาชีพ มีความรู้ความ
สามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส�ำหรับผู้บริหารสถาน
ศึกษาต้องบริหารงานตามนโยบายของรัฐบาล ของผู้บริหาร
ระดับกระทรวง และนโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการ       
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยต้ อ งน� ำ นโยบายไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ
นอกจากที่กล่าวมาแล้วผู้บริหารสถานศึกษายังต้องมีความ
สัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูร้ ว่ มงาน นักเรียน ผูป้ กครองบุคคลอืน่ ในชุมชน
และยังมีเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและจรรณยาบรรณวิชาชีพ        
ทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษาต้องยึดและปฏิบตั ติ าม จึงท�ำให้ผบู้ ริหาร
สถานศึกษาต้องปรับตนเองตามความคาดหวังของสังคมและ
กฎเกณฑ์ที่มีอยู่ ซึ่งภาวะดังกล่าวจึงน่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยง          
ที่ส่งผลต่อการเกิดความเครียดได้
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาเมือ่ ต้องปฏิบตั งิ านก็ตอ้ งเผชิญกับ
ความเครียดจากการท�ำงานไม่มากก็น้อย และความเครียด         
จะส่งผลท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางร่างกาย จิตใจ และการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา
ความเครียดจากการท�ำงานของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ในจังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา ยังไม่พบว่ามีผู้ใดท�ำการ
ศึกษาไว้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความเครียดจากการท�ำงานของ       
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา ในจั ง หวั ด
นครราชสีมา
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความเครียดจากการท�ำงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัด
นครราชสีมา จ�ำแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
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3. เพื่อหาวิธีการลดความเครียดจากการท�ำงานของ       ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ โดยให้ผตู้ อบแบบสอบถาม
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด พิจารณาความเครียดในการท�ำงานของผู้บริหารสถานศึกษา
นครราชสีมา
2.2 การสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึง่ มี
โครงสร้าง ประเด็นในการสัมภาษณ์ได้จากการน�ำผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยน�ำข้อค�ำถามที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด     
ประโยชน์ของการวิจัย
1. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีส่ นใจสามารถน�ำไปประยุกต์ ในแต่ละด้านที่ก่อให้เกิดความเครียดจากาการท�ำงานของ            
ผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำนวน 8 ข้อ มาจัดท�ำแบบสัมภาษณ์
ใช้ในการลดความเครียดจากการท�ำงาน
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำผลการวิจัยไป แบบกึ่งมีโครงสร้าง ไปท�ำการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัติ 8 คน เกี่ยวกับวิธีการลดความเครียดจากการท�ำงานของ               
งานของผู้บริหารสถานศึกษาและลดความเครียดจากการ ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด
นครราชสีมา โดยคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ คือ
ท�ำงานของผู้บริหารสถานศึกษา
2.2.1 อาจารย์ผสู้ อนในระดับอุดมศึกษาสาขา
จิตวิทยา จ�ำนวน 4 คน
วิธีด�ำเนินการวิจัย
2.2.2 ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่ง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive
research) เพื่อศึกษาระดับความเครียดจากการท�ำงาน เพื่อ ผู้บริหารสถานศึกษา ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าปริญญาโท
เปรียบเทียบระดับความเครียดจากการท�ำงาน และเพื่อหาวิธี ทางการศึกษา จ�ำนวน 3 คน
2.2.3 อาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา สาขา
การลดความเครียดจากการท�ำงานของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวธิ ดี ำ� เนินการ วิชาทางการบริหารการศึกษา ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกหรือมีตำ� แหน่งทางวิชาการไม่นอ้ ยกว่าผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
วิจัย ดังนี้
จ�ำนวน 1 คน
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
สถานศึกษาในโรงเรียนของรัฐทีจ่ ดั การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ (independent variables)
ในจังหวัดนครราชสีมา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ แ ก่ ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง านของผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น         
น้อยกว่า 10 ปีและตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
นครราชสีมา จ�ำนวน 108 คน
3.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) ได้แก่
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนของรัฐทีจ่ ดั การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ความเครียดจากการท�ำงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 และ มัธยมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา
4. การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก�ำหนดขนาด
ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การหาคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ น          
กลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง        
โดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan (สมบูรณ์ ตันยะ, การวิจัย ดังนี้
4.1 ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตรวจ
2548, น. 105) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 88 คน
ความถูกต้องของเนื้อหาและส�ำนวนภาษาแล้วน�ำไปปรับปรุง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ แก้ไข
4.2 ผูว้ จิ ยั จะน�ำแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้ว
รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับความเครียดในการท�ำงานของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา พัฒนาขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฏี งาน เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรง        
เชิงเนื้อหา (content validity) ความถูกต้องของภาษาที่ใช้
วิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม (wording) และหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยการหาค่าดัชนี
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับความเครียด ความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence :
ในการท�ำงานของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นแบบมาตราส่วน IOC) โดยแบบสอบถามมีค่าความสอดคล้องรายข้อ ตั้งแต่         
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)
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0.6 ถึง 1.0 เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้โดยค่าความสอดคล้อง
ของแบบสอบถามแต่ละข้อมีค่าตั้งแต่ 0.8 ขึ้นไปจึงถือว่ามี
คุณภาพสามารถน�ำไปใช้ได้ จากนัน้ ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม
ก่อนจะน�ำไปทดลองใช้
4.3 ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผูท้ รงคุณวุฒแิ ล้วไปทดลองใช้ (try out) กับผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษา ที่ไม่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน แล้วน�ำมาหาค่า
ความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient method) ตามวิธี
ของ Cronbach แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 9.67
4.4 ปรับปรุงแบบสอบถาม หลังทดลองใช้อกี ครัง้
ก่อนน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบเครื่องมือวิจัย จ�ำนวน
5 คน เลือกแบบเจาะจง โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้
5.1 เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ส�ำเร็จ
การศึกษาไม่ตำ�่ กว่าปริญญาโททางการศึกษา มีวทิ ยฐานะไม่ตำ�่
กว่าช�ำนาญการพิเศษ จ�ำนวน 3 คน
5.2 เป็นอาจารย์ที่สอนในระดับอุดมศึกษา สาขา
ทางการศึ ก ษา มี ต� ำ แหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต�่ ำ กว่ า ผู ้ ช ่ ว ย
ศาสตราจารย์ หรือส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และ
อาจารย์ทสี่ อนในระดับอุดมศึกษา สาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั
สถิติ และการวัดผลประเมินผล ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่า
ปริญญาเอก รวม 2 คน
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บ ข้อมูลแบบสอบถามและการสัมภาษณ์           
ผู้วิจัยด�ำเนินการ ดังนี้
6.1 ท�ำหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลไปยังผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
6.2 น� ำ หนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ พร้ อ มแบบ
สอบถามส่ ง ถึ ง ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นที่ เ ป็ น กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งทาง
ไปรษณียแ์ ละส่งแบบสอบถามคืนทางไปรษณีย์ โดยผูว้ จิ ยั แนบ
ซองติดแสตมป์พร้อมที่อยู่ที่สามารถส่งกลับให้ผู้วิจัยได้ทาง
ไปรษณีย์
6.3 การสัมภาษณ์ ก�ำหนดประเด็นสัมภาษณ์ทไ่ี ด้
จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยท�ำหนังสือถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ให้
ข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั จัดส่งประเด็นในการสัมภาษณ์ให้ผทู้ รงคุณวุฒิ
เป็นการล่วงหน้าและนัดวันเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์
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7. การวิเคราะห์ข้อมูล
7.1 น� ำ แบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามและน�ำแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไป
ด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
7.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ
วิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม
7.3 การสั ม ภาษณ์ น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์
เนื้อหา (content analysis) และน�ำเสนอเป็นความเรียง

ผลการวิจัย

ผลการศึกษาความเครียดจากการท�ำงานของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด นครราชสี ม า         
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างมีระยะเวลา
การปฏิบัติงานในต�ำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตั้งแต่ 10 ขึ้นปี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 52.30 และน้อยกว่า10 ปี คิดเป็น              
ร้อยละ 47.70
2. ระดับความเครียดจากการท�ำงานของผู้บริ หาร
สถานศึ ก ษา โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด นครราชสี ม า           
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา       
รายด้าน พบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับงาน ปัจจัยเกี่ยวกับบทบาท       
ขององค์กร ปัจจัยเกี่ยวกับสัมพันธ์ภาพในองค์กร ปั จ จั ย          
เกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการทางอาชี พ ปั จ จั ย เกี่ ย วกั บ บรรยากาศ             
ในการท�ำงาน ปัจจัยเกีย่ วกับสาเหตุภายนอกองค์กร และปัจจัย        
เกี่ยวกับรางวัล ผู้บริหารโรงเรียนมีความเครียดอยู่ในระดับ  
ปานกลาง ส่วนปัจจัยเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงในงาน ผูบ้ ริหาร
มีความเครียดอยู่ในระดับน้อย
3. การเปรียบเทียบระดับความเครียดจากการท�ำงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติ
งาน พบว่า ผู้บริหารที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในต�ำแหน่ง       
ผู้บริหารสถานศึกษา น้อยกว่า 10 ปีและตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป         
มีระดับความเครียดไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05
4. วิธกี ารลดความเครียด จากการท�ำงานของผูบ้ ริหาร
สถานศึ ก ษาโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด นครราชสี ม า            
มีประเด็น ดังนี้
4.1 ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีความเครียดเมือ่ ท�ำงาน
ทีต่ อ้ งใช้ความสามารถและความพยายามสูง วิธลี ดความเครียด
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรมีการวางแผนการท�ำงาน การจัดแบ่ง
เวลาให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ศึกษาเรียนรู้งานที่รับ       
ผิดชอบให้เข้าใจงานอย่างแท้จริงโดยการหาข้อมูลเกี่ยวกับ        
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจ         
ต้องปรึกษาผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์มีความช�ำนาญ
ในการปฏิบัติงานมาก่อนเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการท�ำงาน
ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง ตั้งสติและมีใจจดจ่อกับงานที่ปฏิบัติ
และควรลดความเครี ย ดโดยหางานอดิ เ รกท� ำ  กิ จ กรรม
นันทนาการ เล่นกีฬา เดินทางท่องเที่ยว นั่งสมาธิ
4.2 ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีความเครียดเมือ่ ผูบ้ งั คับ
บัญชาสัง่ งานไม่ชดั เจน วิธลี ดความเครียด ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ควรน�ำค�ำสั่งที่ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือมอบหมายงานมาทบทวน
ท� ำ ความเข้ า ใจ ถ้ า ไม่ เ ข้ า ใจเนื่ อ งจากมี ก ารสั่ ง ที่ ไ ม่ ชั ด เจน               
ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ควรลงมือปฏิบัติงานถ้ายังไม่เข้าใจใน
เรื่องที่จะปฏิบัติเพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนเอง
เพื่อนร่วมงานและโรงเรียน จ�ำเป็นต้องสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้สั่งงานก่อนลงมือปฏิบัติ        
โดยอาจสอบถามด้วยวาจาหรือท�ำเป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ที่
จะได้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง ความวิ ต กกั ง วลก็ จ ะลดลงและ
ความเครียดก็จะลดลงด้วย
4.3 ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีความเครียดเมือ่ มีความ
ขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาวิธีลดความเครียด ผู้บริหารสถาน
ศึกษาควรยึดหลักประนีประนอม ควรพูดคุยด้วยเหตุและผล
อย่างสุภาพ เพื่อหาข้อยุติ อย่ายึดติดกับความคิดเห็นของ           
ตัวเองเป็นใหญ่ ควรมีความยืดหยุน่ รับฟังความคิดของผูบ้ งั คับ
บัญชา ต้องพิจารณาว่าความขัดแย้งนั้นแท้จริงเกิดขึ้นมา
เนื่องจากสาเหตุใด เพื่อจะได้สามารถพิจารณาถึงสาเหตุของ
ปัญหาที่เกิดขึ้น ในบางกรณีอาจต้องขอค�ำแนะน�ำค�ำปรึกษา
จากผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งนั้นและควรหากิจกรรมผ่อนคลาย ฝึกสมาธิ หรือ
กิจกรรมนันทนาการ
4.4 ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีความเครียดเมือ่ ผูบ้ งั คับ
บัญชาขาดความยุติธรรมวิธีลดความเครียดตัวผู้บริหารสถาน
ศึกษาเองต้องทบทวนก่อนว่าจริงๆ แล้วผู้บังคับบัญชาขาด
ความยุตธิ รรมหรือคิดไปเองว่าผูบ้ งั คับบัญชาขาดความยุตธิ รรม
อาจมีสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาเข้าใจผิดจึงจ�ำเป็นที่ผู้บริหารสถาน
ศึกษาต้องขอเวลาอธิบายพูดคุยให้เหตุผล ขอความเป็นธรรม
จากผูบ้ งั คับบัญชาหาเวลาเข้าพบเพือ่ ขอเวลาพูดคุยให้ทราบถึง
ความรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้น สิ่งที่ผู้บริหารสถาน
ศึกษาควรปฏิบตั คิ อื การทบทวนในสิง่ ทีเ่ ป็นหน้าทีท่ ตี่ อ้ งปฏิบตั ิ
พยายามส่งเสริมและให้กำ� ลังใจตนเอง ลดการเปรียบเทียบกับ
ผู้อื่น โดยตั้งมั่นอยู่ที่ตนเองและท�ำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์
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4.5 ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีความเครียดเมือ่ ผูบ้ งั คับ
บัญชาคอยจับผิดวิธีลดความเครียด ผู้บริหารสถานศึกษา         
ต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบเป็นระยะ ตัง้ ใจปฏิบตั งิ านให้เป็นระบบ ระมัดระวังตัวเอง
มิให้ท�ำหน้าที่บกพร่อง สร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพิ่มการมีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชาสิ่งที่
ควรปฏิบัติก็คือการทบทวนในสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ          
ให้ก�ำลังใจตนเองเมื่องานส�ำเร็จหากิจกรรมผ่อนคลายให้กับ
ตนเองในทางสร้างสรรค์
4.6 ผู้บริหารสถานศึกษามีความเครียดเนื่องจาก
ในแต่ละเดือนต้องจ่ายเงินจ�ำนวนมากไปกับกิจกรรมทางสังคม
วิธีลดและแก้ไขความเครียด ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้จ่าย
อย่างประหยัด พยายามลดค่าใช้จา่ ยในการช่วยงานสังคมทีเ่ ป็น
ตัวเงิน เรียงล�ำดับความส�ำคัญของกิจกรรมทางสังคมเพื่อ
จั ด การบริ ห ารเวลา บริ ห ารค่ า ใช้ จ ่ า ยลดและงดกิ จ กรรม           
ทางสั ง คมที ไ ม่ จ� ำ เป็ น ใช้ เ วลาในทางสร้ า งสรรค์ ฝึ ก สมาธิ        
ปฏิบัติธรรม  
4.7 ผู้บริหารสถานศึกษามีความเครียดเมื่อต้อง
ย้ายไปปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีปัญหาความขัดแย้งภายในวิธี
ลดความเครียด ผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องเข้าใจว่าความขัดแย้ง
เป็นเรื่องปกติที่ย่อมจะเกิดขึ้นได้ ควรหาวิธีสร้างความสามัคคี
ในการท�ำงานของทีมงาน พยายามควบคุมความขัดแย้งให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสม จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
คิดบวกกับสถานการณ์ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ถือเป็นโอกาสและ
ประสบการณ์ในการพัฒนาฝีมือการบริหาร
4.8 ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีความเครียดเมือ่ ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไม่เป็นไปตามความ
คาดหวังวิธีลดความเครียด ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเข้าใจ
ว่าการพัฒนาการศึกษาเป็นงานที่ยากต้องท�ำงานร่วมกันของ
คนหลายคนในโรงเรียน คนเราอาจไม่ประสบผลส�ำเร็จได้         
ทุกครั้งบางเรื่องอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ควรให้ก�ำลังใจ
ตนเองและเพื่อนร่วมงาน ถ้าครั้งนี้ไม่ส�ำเร็จก็ตั้งใจพัฒนา   
ท�ำงานใหม่ เพื่อให้เกิดความส�ำเร็จในอนาคต น�ำข้อเสนอแนะ
จากคณะประเมินมาพิจารณาร่วมกับทีมงานเพื่อนร่วมงาน           
เพื่ อ วางแผนการปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารงานเพื่ อ ให้ ส ามารถ         
ผ่านการประเมินในครั้งต่อไป
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จากการสรุปผลการวิจัยการศึกษาระดับความเครียด
จากการท�ำงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครราชสีมา มีประเด็นส�ำคัญที่น�ำมาอภิปราย ดังนี้
1. ระดับความเครียดจากการท�ำงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา  พบว่า
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปัจจัยเกี่ยวกับงาน      
ปัจจัยเกี่ยวกับบทบาทขององค์กร ปัจจัยเกี่ยวกับสัมพันธ์ภาพ
ในองค์กร ปัจจัยเกี่ยวกับพัฒนาการทางอาชีพ ปัจจัยเกี่ยวกับ
บรรยากาศในการท�ำงาน ปัจจัยเกีย่ วกับสาเหตุภายนอกองค์กร
และปัจจัยเกีย่ วกับรางวัล  ส่วนปัจจัยเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง
ในงาน ผู้บริหารสถานศึกษามีความเครียดอยู่ในระดับน้อย        
นั้นอาจเนื่องมาจากก่อนที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะได้รับการ
แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาต้องผ่านการ
พัฒนาตามหลักสูตรการฝึกอบรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารและ
ในหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าวก็มีเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร
ความเครียดจากการท�ำงานอยู่ด้วยท�ำให้ผู้บริหารสถานศึกษา
มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวตลอดจนหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลได้มี
การจัดอบรมในเรื่องดังกล่าวอยู่เสมอ จึงท�ำให้ผู้บริหารสถาน
ศึกษาสามารถปรับตัวรับกับความเครียดจากการท�ำงานได้ดี
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิทญา ตันอารีย์ (2551) ได้
ท�ำการศึกษาในเรือ่ ง ความเครียดจากการท�ำงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่รอ้ ยละ 64.8 มีความเครียดในการท�ำงาน
ระดับปานกลาง และ กาญจนา วิเชียรประดิษฐ์ (2556) ศึกษา
เรือ่ ง ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความเครียดจากการท�ำงานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน
ก�ำกับของรัฐ พบว่า พยาบาลวิชาชีพ มีความเครียดที่เกิดจาก
การท�ำงานระดับปานกลางเช่นเดียวกัน
2. การเปรียบเทียบระดับความเครียดจากการท�ำงาน
ของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด
นครราชสีมาจ�ำแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า        
ผูบ้ ริหารทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านในต�ำแหน่งผูบ้ ริหารสถาน
ศึ ก ษา น้ อ ยกว่ า 10 ปี และตั้ ง แต่ 10 ปี ขึ้ น ไป มี ร ะดั บ
ความเครียดไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถาน
ศึกษาทัง้ ทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านในต�ำแหน่งผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษา น้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ต่างได้รับการ
พัฒนาฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและในระหว่างปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นการต่อเนือ่ งจึงได้รบั การ
เรียนรู้ และมีความรู้ความเข้าใจว่าการเป็นนักบริหารต้อง         
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พบกับปัญหาอยู่เป็นประจ�ำต้องเผชิญกับแรงกดดันอยู่เสมอ         
อาจเกิดความเครียดจากการท�ำงานได้จึงคิดว่าเป็นเรื่องปกติ
และสามารถควบคุมความเครียดให้อยู่ในระดับไม่สูงจนก่อ         
ให้ เ กิ ด ปั ญ หา ตลอดจนการพั ฒ นาฝึ ก อบรมในเรื่ อ งการ           
แก้ปัญหาการปฏิบัติงานหน่วยงานที่รับผิดชอบก็มีกิจกรรม           
ฝึกอบรมรวมทั้งการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิต        
การท�ำสมาธิอยู่อย่างต่อเนื่อง
3. วิ ธี ก ารลดความเครี ย ด ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมามีดังนี้
3.1 วิธกี ารลดความความเครียดเมือ่ ท�ำงานทีต่ อ้ ง
ใช้ความสามารถและความพยายามสูงผู้บริหารสถานศึกษา
ควรมีการวางแผน จัดแบ่งเวลาให้เหมาะสมกับงานทีร่ บั ผิดชอบ
ศึกษาเรียนรูง้ านทีร่ บั ผิดชอบให้เข้าใจงานอย่างแท้จริงโดยการ
หาข้ อ มู ล และกฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ตลอดจนกฎหมาย                
ที่เกี่ยวข้องและหาความรู้เพิ่มเติมในงานที่ต้องปฏิบัติและ        
ต้ อ งใช้ ค วามพยายามสู ง อาจต้ อ งปรึ ก ษาผู ้ บ ริ ห ารที่ มี
ประสบการณ์ มีความช�ำนาญในการปฏิบตั งิ านมาก่อนเกีย่ วกับ
เทคนิควิธกี ารในการท�ำงาน ตัง้ สติและมีใจจดจ่อกับสิง่ ทีป่ ฏิบตั ิ
เพราะสาเหตุ ส� ำ คั ญ ของการเกิ ด ความเครี ย ดที่ ส� ำ คั ญ ก็ คื อ        
การกังวลเกี่ยวกับผลงาน ดังนั้น หากพยายามตั้งใจ และมีใจ
จดจ่อกับงานที่ต้องปฏิบัติเมื่องานนั้นเสร็จสิ้นได้ตามที่ตั้งใจไว้
ความเครียดก็จะค่อยๆ ลดลงตามล�ำดับ ควรลดความเครียด
โดยท�ำงานอดิเรกกิจกรรมนันทนาการ เล่นกีฬา ท่องเที่ยว          
นั่งสมาธิ นอกจากนั้น ควรเขียนรายการสิ่งที่ต้องท�ำ วิเคราะห์
ตารางความรับผิดชอบและหน้าทีข่ องในแต่ละวัน  (เฌอมาณย์
รั ต นพงศ์ ต ระกู ล , 2556) แยกแยะงานที่ ต ้ อ งท� ำ ให้ เ สร็ จ               
กับงานที่สามารถแบ่งไปให้คนอื่นได้มองหาวิธีที่จะพัฒนา          
วิธีท�ำงานให้เสร็จเร็วขึ้น และพยายามท�ำงานที่ต้องท�ำเป็น
ประจ�ำให้เป็นไปอย่างอัตโนมัติ หรือปรับปรุงให้มปี ระสิทธิภาพ
ขึ้น (ส�ำนักงานสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558)
รวมทัง้ หากต้องท�ำงานหลายๆ งาน และมีปญ
ั หาติดขัดกับงาน
ใดงานหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถท�ำให้มันคืบหน้าไปได้ ให้เปลี่ยนไป
ท�ำงานอย่างอืน่ ให้เสร็จก่อน แล้วค่อยกลับมาจัดการงานทีค่ า้ ง
ไว้ทหี ลังท�ำให้สามารถคลีค่ ลายปัญหานัน้ ได้ (Jobs DB, 2558)
3.2 วิธีลดความเครียดเมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งงาน
ไม่ชัดเจนผู้บริหารสถานศึกษาควรน�ำค�ำสั่งที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง
หรือมอบหมายงานมาทบทวนท�ำความเข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจ
เนือ่ งจากมีการสัง่ ทีไ่ ม่ชดั เจนจ�ำเป็นต้องสอบถามราย ละเอียด
เพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชาก่อนลงมือปฏิบัติ โดยอาจสอบถาม
ด้วยวาจาหรือท�ำเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อจะได้ปฏิบัติได้        
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)

ถูกต้อง หารือกับทีมงานจะเป็นการลดความวิตกกังวลและ        
ลดความเครียดได้ ควรพูดคุยปรึกษาปัญหาที่หนักใจซึ่งเป็น
เรื่องที่ไม่เข้าใจชัดเจนให้เข้าใจ เพื่อจะได้ปฏิบัติงานได้อย่าง      
ถูกต้อง การสอบถามทบทวนค�ำสั่งเป็นเรื่องจ�ำเป็นเพราะถ้า     
ไม่เข้าใจ ค�ำสั่งการปฏิบัติงานอาจเกิดการผิดพลาดและก่อ        
ให้เกิดผลเสียแก่ตนเอง ทีมงาน หน่วยงานได้ (ส�ำนักงาน
สวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558)
3.3 วิ ธี ล ดความเครี ย ดเมื่ อ มี ค วามขั ด แย้ ง กั บ             
ผูบ้ งั คับบัญชาผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรยึดหลักประนีประนอม
ควรพูดคุยด้วยเหตุและผลอย่างสุภาพ เพือ่ หาข้อยุติ อย่ายึดติด
กับความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ ควรมีความยืดหยุน่ รับฟัง
ความคิดของผู้บังคับบัญชา ต้องพิจารณาว่าความขัดแย้งนั้น
ที่ แ ท้ จ ริ ง เกิ ด ขึ้ น มาเนื่ อ งจากสาเหตุ ใ ด เพื่ อ จะได้ ส ามารถ
พิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาที่พยายามโอนอ่อนผ่อนตาม  
ยอมอะลุ ่ ม อล่ ว ยในเรื่ อ งที่ ย อมรั บ ได้ จ ะช่ ว ยให้ ไ ม่ เ ครี ย ด           
อาจพยายามโอนอ่อนผ่อนตามในข้อตกลง ควรมีความสัมพันธ์
กั บ คนอื่ น ให้ เ วลากั บ คนอื่ น ที่ จ ะช่ ว ยเบี่ ย งเบนความคิ ด            
จากความเครียด จะได้จดั การกับปัญหาอย่างเต็มที่ และเปลีย่ น
สถานการณ์ให้ดีขึ้น (เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล, 2556)             
มีการปรับเปลี่ยนความคิด ไม่วิตกกังวลมากเกินไป ฝึกคิด          
ในหลายๆ แง่มุม คิดในสิ่งดีๆ คิดอย่างมีความหวัง (ส�ำนักงาน
กองทุนการสร้างเสริมสุภาพ, 2558) มีการไปพักผ่อนท่องเทีย่ ว
ท่ามกลางธรรมชาติหายใจเข้าลึกๆ ช้าๆ ปล่อยสมองให้วา่ งทีส่ ดุ
หลบไปนอนตากน�้ำค้างดูดาว หัวใจจะได้ชาร์จพลังได้ดีขึ้น
(ปราการ ถมยางกูร, 2558)
3.4 วิธลี ดความเครียดเมือ่ ผูบ้ งั คับบัญชาขาดความ
ยุติธรรมผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการทบทวนก่อนว่าจริงๆ
แล้วผู้บังคับบัญชาขาดความยุติธรรมหรือตัวผู้บริหารสถาน
ศึกษาคิดไปเองว่าผู้บังคับบัญชาขาดความยุติธรรมอาจมีสิ่งที่
ผู้บังคับบัญชาเข้าใจผิดจึงจ�ำเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
อธิบายพูดคุยให้เหตุผล ขอความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา
เข้าพบเพื่อขอพูดคุยให้ทราบถึงความรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรม
ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติคือการทบทวน
ในสิง่ ทีเ่ ป็นหน้าทีท่ ตี่ อ้ งปฏิบตั ิ พยายามส่งเสริมและให้กำ� ลังใจ
ตนเอง ลดการเปรียบเทียบกับผู้อื่น โดยตั้งมั่นอยู่ที่ตนเองและ
ท�ำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ ท�ำใจเป็นกลางต้องเข้าใจว่าตน       
ไม่ได้เป็นผู้ก�ำหนดทุกเรื่อง ต้องกล้าที่จะซักถามเกี่ยวกับเรื่อง
ที่คิดว่าผู้บริหารไม่ยุติธรรม นอกจากนั้น ควรมีการเปิดเผย
ความรู้สึกออกไป ถ้ามีบางสิ่งหรือบางคนที่รบกวนจงพยายาม
สื่อสารความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมา บอกความรู้สึกให้คนอื่น
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)

ได้รับรู้เผื่อสถานการณ์จะถูกปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น (เฌอมาณย์              
รัตนพงศ์ตระกูล, 2556) รวมทั้งเมื่อพบความเครียดยิ่งมาก
เท่าใดก็ย่อมต้องบอกตัวเองว่าต้องท�ำใจให้สงบมากเท่านั้น
(นิเทศ ตินณะกุล,2558)
3.5 วิ ธี ล ดความเครี ย ดเมื่ อ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาคอย
จับผิดผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรเปลีย่ นทัศนคติใหม่ สร้างความ
เข้าใจว่าผู้บังคับบัญชามีบทบาทที่ต้องมีการติดตามงานไม่ได้
คอยจับผิด สิ่งที่ควรปฏิบัติคือการทบทวนในสิ่งที่เป็นหน้าที่        
ที่ต้องปฏิบัติ ต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและรายงานให้             
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบเป็นระยะๆ สร้างมนุษยสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับ
บัญชาให้มากขึ้น ตั้งใจปฏิบัติงานให้เป็นระบบ ระมัดระวัง          
ตัวเองมิให้ทำ� หน้าทีบ่ กพร่อง สร้างผลงานให้เป็นทีย่ อมรับของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พยายามส่งเสริมและให้ก�ำลังใจตนเอง          
มุง่ มัน่ การท�ำหน้าที่ มีสติ คิดในเชิงบวก ฝึกสมาธิ เนือ่ งจากการ
ท�ำสมาธิเป็นการใช้เทคนิคความเงียบเพื่อหยุดความคิดของ       
ตัวเอง โดยเฉพาะการคิดไปเองว่าผูบ้ ริหารคอยจับผิดท�ำให้เกิด
วิตกกังวลเกิดความเครียดได้ (ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์, 2558)
ควรรู้จักการให้อภัย ยอมรับความจริงว่าชีวิตเรานั้นคือโลกที่
ไม่ ส มบู ร ณ์ แ บบ ทุ ก คนสามารถท� ำ สิ่ ง ที่ ผิ ด พลาดกั น ได้                 
จงเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง ความโกรธ ความแค้น ปลดปล่อย        
ตัวเองให้เป็นอิสระจากพลังในด้านลบ ผูบ้ ริหารอาจหามุมสงบ
ในการทบทวนการท�ำงาน การปฏิบัติตน พิจารณาที่มาของ
ปัญหาแล้วก�ำหนดวิธีการรับมือกับปัญหาโดยหาทางเลือก          
ในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด (เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล, 2556)
ยอมรับสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ตามความเป็นจริง ซึง่ การวิเคราะห์
ปัญหาก่อนที่จะแก้ปัญหาท�ำให้สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น
(ธริสรา สกุลแถว, 2555) ก็จะลดความรุนแรงของการเครียด
ลงได้
3.6 วิธีลดความเครียดเนื่องจากในแต่ละเดือน
ต้องจ่ายเงินจ�ำนวนมากไปกับกิจกรรมทางสังคมผู้บริหาร      
สถานศึกษาควรใช้จา่ ยเงินอย่างประหยัด พยายามลดค่าใช้จา่ ย
ในการช่วยงานสังคมที่เป็นตัวเงิน  เรียงล�ำดับความส�ำคัญของ
กิจกรรมทางสังคมเพื่อจัดการบริหารเวลา บริหารค่าใช้จ่าย       
ยึดหลักความพอเพียง ใช้การพิจารณาหลักเหตุและผลในการ
ใช้จา่ ย ไม่ควรค�ำนึงถึงหน้าตามากเกินไปแต่ควรค�ำนึงถึงฐานะ
ทางเศรษฐกิจ ควรท�ำรายการสิ่งที่ต้องท�ำและจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญ เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่จ�ำเป็นและไม่จ�ำเป็น  
ลดกิจกรรมทางสังคมทีไม่จ�ำเป็นลง ใช้เวลาในทางสร้างสรรค์
ฝึกสมาธิ ปฏิบัติธรรม ซึ่งถ้าผู้บริหารสามารถจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญจ�ำเป็นในเรื่องกิจกรรมทางสังคมก็จะช่วยลดค่าใช้จ่าย
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ลงได้ (ส�ำนักงานสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558)
ควรวางแผนป้ อ งกั น การเกิ ด ความเครี ย ดด้ ว ยการจั ด แผน         
การกิ น และท� ำ กิ จ กรรมกั บ สั ง คมให้ เ หมาะสม (นิ เ ทศ               
ตินณะกุล, 2558)
3.7 วิธีลดความเครียดเมื่อต้องย้ายไปปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนทีม่ ปี ญ
ั หาความขัดแย้งภายในผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ต้องเข้าใจว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติที่ย่อมจะเกิดขึ้นได้        
ควรสร้างความสามัคคีในการท�ำงานของทีมงาน พยายาม
ควบคุมความขัดแย้งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จัดกิจกรรม      
เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี คิดบวกกับสถานการณ์นี้ว่าเป็น
โอกาสในการพั ฒ นาฝี มื อ การบริ ห ารสถานศึ ก ษาของเรา         
ปรับตนเองตามสภาพบริบทของโรงเรียน หาวิธกี ารปฏิบตั งิ าน
ให้ยอมรับซึ่งกันและกัน เข้าใจธรรมชาติองค์กรว่าองค์กร           
ทุ ก แห่ ง มี ป ั ญ หามากน้ อ ยแตกต่ า งกั น สถานการณ์ บ าง
สถานการณ์โดยเฉพาะสถานการณ์เครียดๆ หากไม่สามารถ
หลีกเลีย่ งได้ อาจต้องยอมรับในสิง่ ทีไ่ ม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
หรือหาวิธีแก้ปัญหาและเปลี่ยนสถานการณ์ให้ดีขึ้น ควรเข้าใจ
ว่าความขัดแย้งในองค์กรเป็นเรื่องปกติผู้บริหารต้องใช้ความ
สามารถในการบริหารความขัดแย้งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป (เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล,      
2556) รวมทั้งยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
การวิเคราะห์ปญ
ั หาก่อนทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาท�ำให้สามารถแก้ปญ
ั หา
ได้ง่ายขึ้น (ธริสรา สกุลแถว, 2555)
3.8 วิธลี ดความเครียดเมือ่ ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนไม่เป็นไปตามความคาดหวังผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องเข้าใจว่าการพัฒนาการศึกษาเป็นงานที่ยาก
ต้องท�ำงานร่วมกันของบุคคลในโรงเรียน การบริหารงาน           
ทุกอย่างอาจไม่ประสบผลส�ำเร็จได้ทกุ ครัง้ บางเรือ่ งอาจไม่เป็น
ไปตามที่ ค าดหวั ง จึ ง ต้ อ งกล้ า เผชิ ญ ความจริ ง หากครั้ ง นี              ้
ไม่ส�ำเร็จก็ตั้งใจหาวิธีการพัฒนาแก้ไขใหม่ เพื่อให้เกิดความ
ส�ำเร็จในอนาคต น�ำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
มาปรึกษาหารือร่วมกันกับทีมงาน เพื่อวางแผนการปรับปรุง
การบริหารงานแก้ไขข้อบกพร่อง เสริมสร้างก�ำลังใจตนเองและ      
ที ม งานให้ ส ามารถผ่ า นการประเมิ น ได้ ใ นครั้ ง ต่ อ ไป                             
ซึ่งความเครียดจากสาเหตุดังกล่าวมักเกิดขึ้นกับผู้บริหารที่มี      
ความคาดหวังสูงกับความส�ำเร็จเมือ่ ไม่เป็นไปตามทีค่ าดหวังไว้
จึงเกิดความเครียดขึน้ ดังนัน้ จึงควรปรับเปลีย่ นความคาดหวัง  
การยึดติดกับความสมบูรณ์แบบคือสาเหตุของความเครียด        
จงหยุดสร้างความล้มเหลวให้กับตัวเองด้วยความคาดหวัง
ความสมบูรณ์แบบและตั้งความคาดหวังอย่างสมเหตุสมผล                 
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(เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล, 2556) การยอมรับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง การวิเคราะห์ปัญหาก่อนที่จะแก้
ปั ญ หาท� ำ ให้ ส ามารถแก้ ป ั ญ หาได้ ง ่ า ยขึ้ น และจั ด การกั บ
ความเครี ย ดโดย การช็ อ ปปิ ้ ง ดู ห นั ง ฟั ง เพลง ไปเที่ ย ว                
ต่างจังหวัด ไปเที่ยวต่างประเทศ ไปสังสรรค์กับเพื่อน หรือ
สังสรรค์กับครอบครัว (ธริสรา สกุลแถว, 2555) เนื่องจาก          
วัยท�ำงาน ถือเป็นช่วงวัยที่เกิดการเครียดมากเป็นอันดับแรก
การได้นงั่ ปล่อยใจให้ลอ่ งลอยอย่างเป็นธรรมชาติ แล้วฟังเพลง
เบาๆ ทั้งเสียงของดนตรีบรรเลง หรือเสียงธรรมชาติ เช่น         
เสียงคลื่น เสียงน�้ำตก เสียงนกร้อง คนเราแม้ว่าจะแข็งแกร่ง
เพียงใด ก็ยังต้องการที่พึ่งพิงเสมอ การได้พูดคุยคลายเครียด
ยกหูโทรศัพท์หาเพือ่ นรูใ้ จสักคน แล้วระบายความรูส้ กึ ให้เพือ่ น
ได้รับรู้ อย่างน้อยก็ยังรู้สึกว่า ไม่ได้แบกปัญหาอยู่คนเดียว           
ในโลก (ปราการ ถมยางกูร, 2558)

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป
จากผลของการศึกษาความเครียดจากการท�ำงานของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. จากผลของการวิจัย พบว่า ความเครียดจากการ
ท�ำงานของผูบ้ ริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัด
นครราชสีมา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นผู้บังคับ
บัญชา หน่วยงานที่ก�ำกับดูและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา ควรจัดกิจกรรมให้ผบู้ ริหารโรงเรียน ได้ผอ่ นคลาย
ความเครียดในหลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมท่องเที่ยว  
เกี่ยวกับธรรมชาติ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมทางศาสนา
ตามความสนใจ กิจกรรมที่เกี่ยวกับสมาธิ กิจกรรมกีฬา
2. จากผลของการวิจัย พบว่า ความเครียดจากการ
ท�ำงานของผูบ้ ริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัด
นครราชสีมา ผูบ้ ริหารทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านในต�ำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา น้อยกว่า 10 ปีและตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป         
มีระดับความเครียดไม่แ ตกต่างกัน ดังนั้น ผู้บัง คั บ บั ญ ชา       
หน่วยงานทีก่ ำ� กับดูและการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการลดและแก้ไขความเครียดให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมโดยไม่จ�ำเป็นต้องแยกกลุ่มของผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์ต่างกัน
3. จากผลของการวิจัย ความเครียดจากการท�ำงาน
ของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด
นครราชสีมา ในส่วนของการหาวิธกี ารลดและแก้ไขความเครียด
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ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ด้ ใ ห้ ข ้ อ เสนอแนะการลดความเครี ย ดไว้                        เลิศลักษณ์ นันทวิสิทธิ์. (2545). ความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู้ความสามารถของตนการรับรู้การใช้อ�ำนาจของ
ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา ควรน�ำไปพิจารณาปรับใช้ได้เมื่อเกิด
ผู้บังคับบัญชา บุคลิกภาพและความเครียดของ
ความเครียดจากการท�ำงาน
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจประจ�ำสถานีต�ำรวจภูธร จังหวัด
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
นนทบุรี. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
1. ควรมีการศึกษาความเครียดของผู้บริหารสถาน
สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย
ศึกษาแต่ละสังกัดว่ามีความเครียดจากการท�ำงานเป็นอย่างไร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.
2. ควรมีการศึกษาความเครียดของผู้บริหารสถาน
ศึกษาในโรงเรียนสังกัดเอกชน ว่ามีความเครียดจากการท�ำงาน วิทญา ตันอารีย์. (2551). ความเครียดจากการท�ำงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์
เป็นอย่างไร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
3. ควรมีการศึกษาความเครียดของผูบ้ ริหารการศึกษา
เชียงใหม่.
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