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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียดจากการท�างานของผู้บริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนมัธยมศึกษา	

ในจังหวัดนครราชสีมา	เพือ่เปรยีบเทียบระดับความเครยีดจากการท�างานของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรียนมธัยมศกึษา	ในจังหวดั

นครราชสมีา	จ�าแนกตามระยะเวลาในการปฏบิตังิาน	และเพือ่หาวธิกีารลดความเครียด	จากการท�างานของผูบ้รหิารสถานศกึษา

โรงเรียนมัธยมศึกษา	ในจังหวัดนครราชสีมาการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา	กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	88	คน	เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับสถิติที่ใช้	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และ

ค่าที	(t-test)	และการสัมภาษณ์	ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน8	คน	โดยการเลือกแบบเจาะจง	การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การ

วิเคราะห์เชิงเนื้อหา

	 ผลการวจิยัพบว่าระดบัความเครยีดจากการท�างานของผูบ้รหิารในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	การเปรยีบเทยีบระดบั

ความเครยีดจากการท�างานของผูบ้รหิารสถานศึกษา	โรงเรยีนมธัยมศกึษาในจงัหวัดนครราชสมีา	แยกตามระยะเวลาในการปฏบิตัิ

งาน	น้อยกว่า	10	ปี	กับตั้งแต่	10	ปีขึ้นไปไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญ	0.05	วิธีลดความเครียดจากการท�างาน	ผู้บริหารควร

มีการวางแผน	การจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ	ศึกษาเรียนรู้งานที่รับผิดชอบให้เข้าใจงานอย่างแท้จริง	และเมื่อ

เกิดความเครียดจากการท�างานการแก้ไข	 ผู้บริหารควรพิจารณาหาสาเหตุแห่งความเครียดว่าเกิดจากสาเหตุใด	 ในบางกรณี									

อาจต้องขอค�าแนะน�าจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ	 และควรหากิจกรรมผ่อนคลายความเครียด	 เช่น										

งานอดิเรก	กิจกรรมนันทนาการ	เล่นกีฬา	ท่องเที่ยว	นั่งสมาธิ	เป็นต้น

ค�ำส�ำคัญ :	ความเครียดจากการท�างาน,	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�าให้การด�าเนินชีวิตของ

คนในสังคมต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา	 ความเครียดสามารถ					

เกิดได้กับทุกคนทุกแห่งทุกเวลาอาจเกิดจากหลายสาเหตุเช่น								

ย้ายบ้าน	เปลี่ยนงาน	ว่างงาน	เจ็บป่วย	ความสัมพันธ์กับเพื่อน	

ครอบครัว	(สถาบนัจติรเวชสมเด็จเจ้าพระยา,	2558,	ออนไลน์)	

ต้องเร่งรีบในการเดินทาง	 การท�างาน	 ซึ่งจะท�าให้ผู ้ท่ีเกิด

ความเครียดจะมีอาการปวดศีรษะ	ความดันโลหิตสูง	โรคแผล

ในกระเพาะอาหาร	 โรคล�าไส้อักเสบ	 โรคภูมิแพ้	 ปวดคอ												

ปวดหลงั	คนัตามผวิหนัง	นอนไม่หลบั	มะเร็ง	มกีารเปลีย่นแปลง

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										

เซ่ืองซึม	ท้อถอย	ความเครยีดนอกจากจะส่งผลต่อร่างกายและ

จิตใจของคนแล้วยังส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน		

ซึ่งแสดงออกเป็นพฤติกรรมต่างๆ	 เช่น	 เฉื่อยชา	ขาดงานบ่อย	

ท�างานผิดพลาด	 หลีกหนีความรับผิดชอบ	 ท�างานขาด

ประสิทธิภาพ	 การตัดสินใจไม่ดี	 ขาดสมาธิในการท�างาน								

ความสนใจในงานลดลง	 (เลิศลักษณ์	 นันทวิสิทธ์,	 2545,														

น.	42-43)	ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ละทิ้งงาน	ซึ่งจะท�าให้

งานมคีณุภาพต�า่ลงและส่งผลให้ท�างานไม่ส�าเรจ็ตามทีก่�าหนด	

	 ผู ้บริหารในทุกองค์การเป็นบุคคลหนึ่งท่ีต้องเผชิญ										

กบัความเครยีดเนือ่งจากต้องปฏบิตัติน	ต้องบรหิารงานให้เป็น

ไปตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูง	 ต้องปฏิบัติงานร่วมกับ											

ผูร่้วมงาน	ผูใ้ต้บงัคบับญัชาทีม่คีวามแตกต่างทางความคดิ	และ

ผู้บริหารยังต้องบริหารบนความคาดหวังของเพื่อนร่วมงาน										

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาซึง่คดิว่าผูบ้รหิารต้องเก่ง	ต้องด	ีต้องประพฤติ

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่เหมาะสมกับอาชีพ	 มีความรู้ความ

สามารถ	 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 ส�าหรับผู้บริหารสถาน

ศึกษาต้องบริหารงานตามนโยบายของรัฐบาล	 ของผู้บริหาร

ระดับกระทรวง	 และนโยบายของส�านักงานคณะกรรมการ							

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยต้องน�านโยบายไปสู ่การปฏิบัติ	

นอกจากที่กล่าวมาแล้วผู้บริหารสถานศึกษายังต้องมีความ

สมัพนัธ์ทีด่กีบัผูร่้วมงาน	นกัเรยีน	ผูป้กครองบคุคลอืน่ในชมุชน	

และยังมีเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและจรรณยาบรรณวิชาชีพ								

ทีผู่บ้รหิารสถานศึกษาต้องยดึและปฏบัิตติาม	จงึท�าให้ผูบ้รหิาร

สถานศึกษาต้องปรับตนเองตามความคาดหวังของสังคมและ

กฎเกณฑ์ท่ีมีอยู่	 ซึ่งภาวะดังกล่าวจึงน่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยง										

ที่ส่งผลต่อการเกิดความเครียดได้

	 ผูบ้รหิารสถานศกึษาเมือ่ตอ้งปฏบิตังิานกต้็องเผชญิกับ

ความเครียดจากการท�างานไม่มากก็น้อย	 และความเครียด									

จะส่งผลท�าให้เกดิการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย	จติใจ	และการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา	 ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา

ความเครยีดจากการท�างานของผู้บรหิารสถานศกึษา	ในจังหวัด

นครราชสีมา	ซึ่งในรอบ	4	ปีที่ผ่านมา	ยังไม่พบว่ามีผู้ใดท�าการ

ศึกษาไว้	

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 1.		เพื่อศึกษาระดับความเครียดจากการท�างานของ							

ผู ้บริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนมัธยมศึกษา	 ในจังหวัด

นครราชสีมา

	 2.		เพื่อเปรียบเทียบระดับความเครียดจากการท�างาน

ของผู้บริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนมัธยมศึกษา	 ในจังหวัด

นครราชสีมา	จ�าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
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	 3.		เพื่อหาวิธีการลดความเครียดจากการท�างานของ						

ผู ้บริหารสถานศึกษา	 โรงเ รียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

นครราชสีมา

ประโยชน์ของกำรวิจัย
	 1.		ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่นใจสามารถน�าไปประยกุต์

ใช้ในการลดความเครียดจากการท�างาน

	 2.		หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�าผลการวิจัยไป

ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัติ

งานของผู ้บริหารสถานศึกษาและลดความเครียดจากการ

ท�างานของผู้บริหารสถานศึกษา

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา	 (descriptive	

research)	 เพื่อศึกษาระดับความเครียดจากการท�างาน	 เพื่อ

เปรียบเทียบระดับความเครียดจากการท�างาน	 และเพื่อหาวิธี

การลดความเครียดจากการท�างานของผู้บริหารสถานศึกษา	

โรงเรียนมธัยมศกึษาในจังหวดันครราชสมีา	โดยมวีธิดี�าเนินการ

วิจัย	ดังนี้

 1.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

	 	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	 ได้แก่	 ผู้บริหาร

สถานศกึษาในโรงเรยีนของรฐัทีจั่ดการศึกษาระดับมธัยมศึกษา

ในจังหวัดนครราชสีมา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	 31	 และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา	จ�านวน	108	คน

	 	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 ผู้บริหาร

สถานศกึษาในโรงเรยีนของรฐัทีจั่ดการศึกษาระดับมธัยมศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	31	และ

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 ก�าหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง								

โดยใช้ตารางของ	 Krejcie	 and	Morgan	 (สมบูรณ์	 ตันยะ,	

2548,	น.	105)	ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	88	คน

 2.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 	 2.1		 แบบสอบถาม	 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัความเครยีดในการท�างานของผูบ้รหิาร

สถานศึกษา	พัฒนาขึน้จากการทบทวนวรรณกรรม	ทฤษฏ	ีงาน

วิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ประกอบด้วย

	 	 	 ตอนที	่1		สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม

	 	 	 ตอนที	่2		แบบสอบถามเกีย่วกบัความเครยีด

ในการท�างานของผู้บริหารสถานศึกษา	 เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	(rating	scale)	5	ระดบั	โดยให้ผูต้อบแบบสอบถาม

พิจารณาความเครียดในการท�างานของผู้บริหารสถานศึกษา

	 	 2.2		 การสมัภาษณ์	โดยใช้แบบสมัภาษณ์แบบกึง่มี

โครงสร้าง	 ประเด็นในการสัมภาษณ์ได้จากการน�าผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล	 โดยน�าข้อค�าถามที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด					

ในแต่ละด้านที่ก่อให้เกิดความเครียดจากาการท�างานของ												

ผู้บริหารสถานศึกษา	 จ�านวน	 8	 ข้อ	 มาจัดท�าแบบสัมภาษณ์

แบบก่ึงมีโครงสร้าง	 ไปท�าการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ	 จ�านวน	

8	 คน	 เก่ียวกับวิธีการลดความเครียดจากการท�างานของ															

ผู ้บริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

นครราชสีมา	โดยคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ	คือ	

	 	 	 2.2.1		อาจารย์ผูส้อนในระดบัอดุมศกึษาสาขา

จิตวิทยา	จ�านวน	4	คน

	 	 	 2.2.2		ผูด้�ารงต�าแหน่งหรอืเคยด�ารงต�าแหน่ง

ผู้บริหารสถานศึกษา	 ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาโท

ทางการศึกษา	จ�านวน	3	คน

	 	 	 2.2.3		อาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา	สาขา

วิชาทางการบริหารการศึกษา	 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

เอกหรอืมตี�าแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าผูช่้วยศาสตราจารย์

จ�านวน	1	คน

 3.  ตัวแปรที่ใช้ในงำนวิจัย

	 	 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย

	 	 3.1		 ตัวแปรอิสระ	 (independent	 variables)	

ได้แก่	 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผู ้บริหารโรงเรียน									

น้อยกว่า	10	ปีและตั้งแต่	10	ปีขึ้นไป

	 	 3.2		 ตัวแปรตาม	(dependent	variable)	ได้แก่	

ความเครียดจากการท�างานของผู้บริหารสถานศึกษา	โรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา

 4.  กำรหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  

	 	 ผู ้วิจัยด�าเนินการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช ้ใน										

การวิจัย	ดังนี้

	 	 4.1	 ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตรวจ

ความถูกต้องของเนื้อหาและส�านวนภาษาแล้วน�าไปปรับปรุง

แก้ไข

	 	 4.2	 ผูวิ้จยัจะน�าแบบสอบถามทีป่รบัปรงุแก้ไขแล้ว

เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ	 จ�านวน	 5	 คน	 เพื่อตรวจสอบความตรง								

เชิงเนื้อหา	 (content	 validity)	 ความถูกต้องของภาษาที่ใช	้

(wording)	 และหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยการหาค่าดัชนี

ความสอดคล้อง	(Index	of	Item-Objective	Congruence	:	

IOC)	 โดยแบบสอบถามมีค่าความสอดคล้องรายข้อ	 ตั้งแต่									
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0.6	ถงึ	1.0	เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้โดยค่าความสอดคล้อง

ของแบบสอบถามแต่ละข้อมีค่าต้ังแต่	 0.8	 ขึ้นไปจึงถือว่ามี

คณุภาพสามารถน�าไปใช้ได้	จากน้ันปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม

ก่อนจะน�าไปทดลองใช้

	 	 4.3		 ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ

จากผู้ทรงคณุวฒุแิล้วไปทดลองใช้	(try	out)	กบัผูบ้รหิารสถาน

ศึกษา	ที่ไม่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	30	คน	แล้วน�ามาหาค่า

ความเชื่อมั่น	 (reliability)	 ของแบบสอบถาม	 โดยวิธีหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา	 (alpha	 coefficient	method)	 ตามวิธี

ของ	Cronbach	แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	9.67

	 	 4.4		 ปรบัปรงุแบบสอบถาม	หลงัทดลองใช้อกีครัง้

ก่อนน�าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล

 5.  ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	เพื่อตรวจสอบเครื่องมือวิจัย	จ�านวน	

5	คน	เลือกแบบเจาะจง	โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์	ดังนี้

	 	 5.1	 เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ส�าเร็จ

การศกึษาไม่ต�า่กว่าปรญิญาโททางการศกึษา	มวีทิยฐานะไม่ต�า่

กว่าช�านาญการพิเศษ	จ�านวน	3	คน

	 	 5.2	 เป็นอาจารย์ที่สอนในระดับอุดมศึกษา	 สาขา

ทางการศึกษา	 มีต�าแหน่งทางวิชาการไม่ต�่ากว ่าผู ้ช ่วย

ศาสตราจารย์	 หรือส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก	 และ

อาจารย์ทีส่อนในระดับอดุมศกึษา	สาขาทีเ่กีย่วข้องกบัการวจิยั	

สถิติ	 และการวัดผลประเมินผล	 ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่า

ปริญญาเอก	รวม	2	คน

 6.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

	 	 การเก็บข้อมูลแบบสอบถามและการสัมภาษณ์											

ผู้วิจัยด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 6.1		 ท�าหนังสอืขอความร่วมมอืในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลไปยังผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

	 	 6.2		 น�าหนังสือขอความร ่วมมือพร ้อมแบบ	

สอบถามส่งถึงผู ้บริหารโรงเรียนท่ีเป็นกลุ ่มตัวอย่างทาง

ไปรษณย์ีและส่งแบบสอบถามคนืทางไปรษณย์ี	โดยผูว้จิยัแนบ

ซองติดแสตมป์พร้อมที่อยู่ท่ีสามารถส่งกลับให้ผู้วิจัยได้ทาง

ไปรษณีย์

	 	 6.3		 การสมัภาษณ์	ก�าหนดประเดน็สมัภาษณ์ทีไ่ด้

จากแบบสอบถาม	 ผู้วิจัยท�าหนังสือถึงผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นผู้ให้

ข้อมลู	โดยผูวิ้จยัจัดส่งประเด็นในการสมัภาษณ์ให้ผูท้รงคุณวฒุิ

เป็นการล่วงหน้าและนัดวันเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์

 7.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

	 	 7.1		 น�าแบบสอบถามท่ีได้รับตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของแบบสอบถามและน�าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไป

ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 7.2		 วเิคราะห์ข้อมลูใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางสถติิ	

วิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม

	 	 7.3		 การสัมภาษณ์	 น�าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์

เนื้อหา	(content	analysis)	และน�าเสนอเป็นความเรียง

ผลกำรวิจัย
	 ผลการศึกษาความเครียดจากการท�างานของผู้บริหาร

สถานศึกษา	 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา									

สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้	

	 1.		ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่างมรีะยะเวลา

การปฏิบัติงานในต�าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตั้งแต่	10	ขึ้นปี

ขึ้นไป	 คิดเป็นร้อยละ	 52.30	 และน้อยกว่า10	 ปี	 คิดเป็น														

ร้อยละ	47.70

	 2.		ระดับความเครียดจากการท�างานของผู้บริหาร

สถานศึกษา	 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา											

พบว่า	 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 และเมื่อพิจารณา							

รายด้าน	 พบว่า	 ปัจจัยเก่ียวกับงาน	 ปัจจัยเก่ียวกับบทบาท							

ขององค์กร	 ปัจจัยเก่ียวกับสัมพันธ์ภาพในองค์กร	 ปัจจัย										

เก่ียวกับพัฒนาการทางอาชีพ	 ปัจจัยเก่ียวกับบรรยากาศ													

ในการท�างาน	ปัจจยัเกีย่วกบัสาเหตภุายนอกองค์กร	และปัจจยั								

เกี่ยวกับรางวัล	 ผู้บริหารโรงเรียนมีความเครียดอยู่ในระดับ		

ปานกลาง	ส่วนปัจจยัเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงในงาน	ผูบ้ริหาร

มีความเครียดอยู่ในระดับน้อย

	 3.		การเปรียบเทียบระดับความเครียดจากการท�างาน

ของผู้บริหารสถานศึกษา	 จ�าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติ

งาน	 พบว่า	 ผู้บริหารที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในต�าแหน่ง							

ผู้บริหารสถานศึกษา	 น้อยกว่า	 10	 ปีและตั้งแต่	 10	 ปีขึ้นไป									

มีระดับความเครียดไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญ	0.05

	 4.		วธิกีารลดความเครยีด	จากการท�างานของผูบ้รหิาร

สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา												

มีประเด็น	ดังนี้

	 	 4.1		 ผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามเครยีดเม่ือท�างาน

ท่ีต้องใช้ความสามารถและความพยายามสงู	วธิลีดความเครยีด

ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรมกีารวางแผนการท�างาน	การจดัแบ่ง

เวลาให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ	 ศึกษาเรียนรู้งานที่รับ							

ผิดชอบให้เข้าใจงานอย่างแท้จริงโดยการหาข้อมูลเก่ียวกับ								
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กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจ									

ต้องปรึกษาผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์มีความช�านาญ

ในการปฏิบัติงานมาก่อนเก่ียวกับเทคนิควิธีการในการท�างาน	

ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง	ตั้งสติและมีใจจดจ่อกับงานที่ปฏิบัติ	

และควรลดความเครียดโดยหางานอดิเรกท�า	 กิจกรรม

นันทนาการ	เล่นกีฬา	เดินทางท่องเที่ยว	นั่งสมาธิ

	 	 4.2		 ผูบ้รหิารสถานศึกษามีความเครียดเมือ่ผูบ้งัคบั

บัญชาส่ังงานไม่ชดัเจน	วธีิลดความเครยีด	ผูบ้รหิารสถานศกึษา

ควรน�าค�าสั่งที่ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือมอบหมายงานมาทบทวน

ท�าความเข้าใจ	 ถ้าไม่เข้าใจเนื่องจากมีการสั่งที่ไม่ชัดเจน															

ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ควรลงมือปฏิบัติงานถ้ายังไม่เข้าใจใน

เร่ืองที่จะปฏิบัติเพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนเอง	

เพื่อนร่วมงานและโรงเรียน	 จ�าเป็นต้องสอบถามรายละเอียด

เพ่ิมเติมจากผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้สั่งงานก่อนลงมือปฏิบัติ								

โดยอาจสอบถามด้วยวาจาหรอืท�าเป็นลายลกัษณ์อกัษร	เพือ่ที่

จะได ้ปฏิบัติได ้ถูกต ้อง	 ความวิตกกังวลก็จะลดลงและ

ความเครียดก็จะลดลงด้วย

	 	 4.3		 ผูบ้รหิารสถานศึกษามคีวามเครียดเมือ่มคีวาม

ขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาวิธีลดความเครียด	 ผู้บริหารสถาน

ศึกษาควรยึดหลักประนีประนอม	 ควรพูดคุยด้วยเหตุและผล	

อย่างสุภาพ	 เพื่อหาข้อยุติ	 อย่ายึดติดกับความคิดเห็นของ											

ตัวเองเป็นใหญ่	ควรมคีวามยดืหยุน่	รบัฟังความคดิของผู้บงัคบั

บัญชา	 ต้องพิจารณาว่าความขัดแย้งนั้นแท้จริงเกิดข้ึนมา

เนื่องจากสาเหตุใด	 เพื่อจะได้สามารถพิจารณาถึงสาเหตุของ

ปัญหาที่เกิดขึ้น	 ในบางกรณีอาจต้องขอค�าแนะน�าค�าปรึกษา

จากผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาความ

ขัดแย้งนั้นและควรหากิจกรรมผ่อนคลาย	 ฝึกสมาธิ	 หรือ

กิจกรรมนันทนาการ

	 	 4.4		 ผูบ้รหิารสถานศึกษามีความเครียดเมือ่ผูบ้งัคบั

บัญชาขาดความยุติธรรมวิธีลดความเครียดตัวผู้บริหารสถาน

ศึกษาเองต้องทบทวนก่อนว่าจริงๆ	 แล้วผู้บังคับบัญชาขาด

ความยตุธิรรมหรอืคดิไปเองว่าผูบ้งัคับบญัชาขาดความยุตธิรรม

อาจมีสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาเข้าใจผิดจึงจ�าเป็นที่ผู้บริหารสถาน

ศึกษาต้องขอเวลาอธิบายพูดคุยให้เหตุผล	 ขอความเป็นธรรม

จากผูบ้งัคบับญัชาหาเวลาเข้าพบเพือ่ขอเวลาพดูคุยให้ทราบถึง

ความรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้น	 สิ่งที่ผู้บริหารสถาน

ศกึษาควรปฏบิตัคิอืการทบทวนในสิง่ทีเ่ป็นหน้าทีท่ี่ต้องปฏบิตั	ิ

พยายามส่งเสรมิและให้ก�าลงัใจตนเอง	ลดการเปรยีบเทยีบกบั

ผู้อื่น	โดยตั้งมั่นอยู่ที่ตนเองและท�าหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์

	 	 4.5		 ผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามเครยีดเมือ่ผูบั้งคบั

บัญชาคอยจับผิดวิธีลดความเครียด	 ผู ้บริหารสถานศึกษา									

ต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและรายงานให้ผู ้บังคับบัญชา

ทราบเป็นระยะ	ตัง้ใจปฏบัิตงิานให้เป็นระบบ	ระมดัระวังตวัเอง

มิให้ท�าหน้าท่ีบกพร่อง	 สร้างผลงานให้เป็นท่ียอมรับของผู้มี	

ส่วนได้ส่วนเสีย	เพิ่มการมีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชาสิ่งที่

ควรปฏิบัติก็คือการทบทวนในสิ่งท่ีเป็นหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ										

ให้ก�าลังใจตนเองเมื่องานส�าเร็จหากิจกรรมผ่อนคลายให้กับ

ตนเองในทางสร้างสรรค์

	 	 4.6		 ผู้บริหารสถานศึกษามีความเครียดเนื่องจาก

ในแต่ละเดอืนต้องจ่ายเงนิจ�านวนมากไปกบักจิกรรมทางสงัคม

วิธีลดและแก้ไขความเครียด	 ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้จ่าย

อย่างประหยดั	พยายามลดค่าใช้จ่ายในการช่วยงานสงัคมทีเ่ป็น

ตัวเงิน	 เรียงล�าดับความส�าคัญของกิจกรรมทางสังคมเพ่ือ

จัดการบริหารเวลา	 บริหารค่าใช้จ่ายลดและงดกิจกรรม											

ทางสังคมทีไม่จ�าเป็นใช้เวลาในทางสร้างสรรค์	 ฝึกสมาธ	ิ							

ปฏิบัติธรรม		

	 	 4.7		 ผู้บริหารสถานศึกษามีความเครียดเมื่อต้อง

ย้ายไปปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีปัญหาความขัดแย้งภายในวิธี

ลดความเครียด	ผูบ้รหิารสถานศกึษาต้องเข้าใจว่าความขดัแย้ง

เป็นเรื่องปกติที่ย่อมจะเกิดขึ้นได้	ควรหาวิธีสร้างความสามัคคี

ในการท�างานของทีมงาน	 พยายามควบคุมความขัดแย้งให้อยู่

ในระดับที่เหมาะสม	 จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี	

คดิบวกกบัสถานการณ์ความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ถอืเป็นโอกาสและ

ประสบการณ์ในการพัฒนาฝีมือการบริหาร

	 	 4.8		 ผูบ้รหิารสถานศึกษามคีวามเครยีดเมือ่ผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไม่เป็นไปตามความ	

คาดหวังวิธีลดความเครียด	 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเข้าใจ

ว่าการพัฒนาการศึกษาเป็นงานที่ยากต้องท�างานร่วมกันของ

คนหลายคนในโรงเรียน	 คนเราอาจไม่ประสบผลส�าเร็จได้									

ทุกครั้งบางเรื่องอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง	 ควรให้ก�าลังใจ

ตนเองและเพื่อนร่วมงาน	 ถ้าครั้งนี้ไม่ส�าเร็จก็ตั้งใจพัฒนา			

ท�างานใหม่	เพื่อให้เกิดความส�าเร็จในอนาคต	น�าข้อเสนอแนะ

จากคณะประเมินมาพิจารณาร่วมกับทีมงานเพื่อนร่วมงาน											

เพื่อวางแผนการปรับปรุงการบริหารงานเพื่อให้สามารถ									

ผ่านการประเมินในครั้งต่อไป	
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อภิปรำยผล
	 จากการสรุปผลการวิจัยการศึกษาระดับความเครียด

จากการท�างานของผู้บริหารสถานศึกษา	โรงเรียนมัธยมศึกษา

ในจังหวัดนครราชสีมา	มีประเด็นส�าคัญที่น�ามาอภิปราย	ดังนี้

	 1.		ระดับความเครียดจากการท�างานของผู ้บริหาร

สถานศึกษา	โรงเรียนมธัยมศึกษาในจังหวดันครราชสมีา		พบว่า	

ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 โดยมีปัจจัยเก่ียวกับงาน						

ปัจจัยเกี่ยวกับบทบาทขององค์กร	ปัจจัยเกี่ยวกับสัมพันธ์ภาพ

ในองค์กร	ปัจจัยเกี่ยวกับพัฒนาการทางอาชีพ	ปัจจัยเกี่ยวกับ

บรรยากาศในการท�างาน	ปัจจัยเกีย่วกบัสาเหตุภายนอกองค์กร	

และปัจจยัเก่ียวกบัรางวลั		ส่วนปัจจัยเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง

ในงาน	 ผู้บริหารสถานศึกษามีความเครียดอยู่ในระดับน้อย								

นั้นอาจเนื่องมาจากก่อนที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะได้รับการ	

แต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งผู ้บริหารสถานศึกษาต้องผ่านการ

พฒันาตามหลกัสตูรการฝึกอบรมทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารและ

ในหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าวก็มีเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร

ความเครียดจากการท�างานอยู่ด้วยท�าให้ผู้บริหารสถานศึกษา

มีความรู้ในเร่ืองดังกล่าวตลอดจนหน่วยงานที่ก�ากับดูแลได้มี

การจัดอบรมในเรื่องดังกล่าวอยู่เสมอ	 จึงท�าให้ผู้บริหารสถาน

ศึกษาสามารถปรับตัวรับกับความเครียดจากการท�างานได้ด	ี

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 วิทญา	 ตันอารีย์	 (2551)	 ได้

ท�าการศึกษาในเรือ่ง	ความเครียดจากการท�างานของพนกังาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 ผลการศึกษาพบว่า	 พนักงาน

มหาวทิยาลยัส่วนใหญ่ร้อยละ	64.8	มคีวามเครียดในการท�างาน

ระดับปานกลาง	และ	กาญจนา	วิเชียรประดิษฐ์	(2556)	ศึกษา

เรือ่ง	ปัจจยัทีม่คีวามสมัพันธ์กบัความเครยีดจากการท�างานของ

พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยท่ีอยู ่ใน

ก�ากับของรัฐ	พบว่า	พยาบาลวิชาชีพ	มีความเครียดที่เกิดจาก

การท�างานระดับปานกลางเช่นเดียวกัน

	 2.		การเปรียบเทียบระดับความเครียดจากการท�างาน

ของผู ้บริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

นครราชสีมาจ�าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน	 พบว่า								

ผูบ้รหิารทีม่รีะยะเวลาการปฏบิติังานในต�าแหน่งผู้บรหิารสถาน

ศึกษา	 น้อยกว่า	 10	 ปี	 และตั้งแต่	 10	 ปีขึ้นไป	 มีระดับ

ความเครียดไม่แตกต่างกัน	 อาจเน่ืองมาจากผู้บริหารสถาน

ศกึษาทัง้ทีม่รีะยะเวลาการปฏบิติังานในต�าแหน่งผู้บรหิารสถาน

ศึกษา	น้อยกว่า	10	ปี	และตั้งแต่	10	ปีขึ้นไป	ต่างได้รับการ

พัฒนาฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู ้บริหารสถาน

ศกึษาและในระหว่างปฏบิติัหน้าทีเ่ป็นการต่อเนือ่งจงึได้รบัการ

เรียนรู้	 และมีความรู้ความเข้าใจว่าการเป็นนักบริหารต้อง									

พบกับปัญหาอยู่เป็นประจ�าต้องเผชิญกับแรงกดดันอยู่เสมอ									

อาจเกิดความเครียดจากการท�างานได้จึงคิดว่าเป็นเรื่องปกติ

และสามารถควบคุมความเครียดให้อยู่ในระดับไม่สูงจนก่อ									

ให้เกิดปัญหา	 ตลอดจนการพัฒนาฝึกอบรมในเร่ืองการ											

แก้ปัญหาการปฏิบัติงานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบก็มีกิจกรรม											

ฝึกอบรมรวมทั้งการฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาจิต								

การท�าสมาธิอยู่อย่างต่อเนื่อง

	 3.		วิธีการลดความเครียด	 ผู ้บริหารสถานศึกษา	

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมามีดังนี้

	 	 3.1	 วธิกีารลดความความเครยีดเมือ่ท�างานทีต้่อง

ใช้ความสามารถและความพยายามสูงผู้บริหารสถานศึกษา	

ควรมกีารวางแผน	จดัแบ่งเวลาให้เหมาะสมกับงานทีรั่บผิดชอบ	

ศกึษาเรยีนรูง้านทีร่บัผดิชอบให้เข้าใจงานอย่างแท้จริงโดยการ

หาข้อมูลและกฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ตลอดจนกฎหมาย																

ท่ีเก่ียวข้องและหาความรู ้เพิ่มเติมในงานท่ีต้องปฏิบัติและ								

ต ้องใช ้ความพยายามสูง	 อาจต้องปรึกษาผู ้บริหารที่มี

ประสบการณ์	มคีวามช�านาญในการปฏบัิตงิานมาก่อนเกีย่วกบั

เทคนคิวธิกีารในการท�างาน	ตัง้สตแิละมใีจจดจ่อกบัสิง่ทีป่ฏบิตั	ิ

เพราะสาเหตุส�าคัญของการเกิดความเครียดที่ส�าคัญก็คือ								

การกังวลเกี่ยวกับผลงาน	 ดังนั้น	 หากพยายามตั้งใจ	 และมีใจ

จดจ่อกับงานที่ต้องปฏิบัติเมื่องานนั้นเสร็จสิ้นได้ตามท่ีตั้งใจไว	้

ความเครียดก็จะค่อยๆ	 ลดลงตามล�าดับ	 ควรลดความเครียด

โดยท�างานอดิเรกกิจกรรมนันทนาการ	 เล่นกีฬา	 ท่องเที่ยว										

นั่งสมาธิ	นอกจากนั้น	ควรเขียนรายการสิ่งที่ต้องท�า	วิเคราะห์

ตารางความรบัผดิชอบและหน้าทีข่องในแต่ละวัน		(เฌอมาณย์	

รัตนพงศ์ตระกูล,	 2556)	 แยกแยะงานที่ต ้องท�าให้เสร็จ															

กับงานท่ีสามารถแบ่งไปให้คนอื่นได้มองหาวิธีที่จะพัฒนา										

วิธีท�างานให้เสร็จเร็วข้ึน	 และพยายามท�างานที่ต้องท�าเป็น

ประจ�าให้เป็นไปอย่างอตัโนมตั	ิหรอืปรบัปรงุให้มปีระสทิธภิาพ

ขึ้น	(ส�านักงานสวัสดิการนักศึกษา	มหาวิทยาลัยรังสิต,	2558)	

รวมทัง้	หากต้องท�างานหลายๆ	งาน	และมปัีญหาตดิขดักับงาน

ใดงานหนึ่ง	 ซ่ึงไม่สามารถท�าให้มันคืบหน้าไปได้	 ให้เปล่ียนไป

ท�างานอย่างอืน่ให้เสรจ็ก่อน	แล้วค่อยกลบัมาจดัการงานทีค้่าง

ไว้ทหีลงัท�าให้สามารถคลีค่ลายปัญหานัน้ได้	(Jobs	DB,	2558)

	 	 3.2		 วิธีลดความเครียดเมื่อผู้บังคับบัญชาส่ังงาน	

ไม่ชัดเจนผู้บริหารสถานศึกษาควรน�าค�าสั่งท่ีผู้บังคับบัญชาสั่ง

หรือมอบหมายงานมาทบทวนท�าความเข้าใจ	 ถ้าไม่เข้าใจ

เนือ่งจากมกีารสัง่ทีไ่ม่ชดัเจนจ�าเป็นต้องสอบถามราย	ละเอยีด

เพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชาก่อนลงมือปฏิบัติ	โดยอาจสอบถาม

ด้วยวาจาหรือท�าเป็นลายลักษณ์อักษร	 เพื่อจะได้ปฏิบัติได้								
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ถูกต้อง	 หารือกับทีมงานจะเป็นการลดความวิตกกังวลและ								

ลดความเครียดได้	 ควรพูดคุยปรึกษาปัญหาที่หนักใจซึ่งเป็น

เรื่องที่ไม่เข้าใจชัดเจนให้เข้าใจ	 เพื่อจะได้ปฏิบัติงานได้อย่าง						

ถูกต้อง	 การสอบถามทบทวนค�าสั่งเป็นเรื่องจ�าเป็นเพราะถ้า					

ไม่เข้าใจ	 ค�าสั่งการปฏิบัติงานอาจเกิดการผิดพลาดและก่อ								

ให้เกิดผลเสียแก่ตนเอง	 ทีมงาน	 หน่วยงานได้	 (ส�านักงาน

สวัสดิการนักศึกษา	มหาวิทยาลัยรังสิต,	2558)

	 	 3.3		 วิธีลดความเครียดเมื่อมีความขัดแย้งกับ													

ผูบั้งคบับญัชาผู้บรหิารสถานศกึษาควรยดึหลกัประนปีระนอม	

ควรพูดคยุด้วยเหตแุละผลอย่างสภุาพ	เพือ่หาข้อยติุ	อย่ายดึตดิ

กบัความคิดเหน็ของตวัเองเป็นใหญ่	ควรมคีวามยดืหยุน่	รบัฟัง

ความคิดของผู้บังคับบัญชา	 ต้องพิจารณาว่าความขัดแย้งนั้น

ที่แท้จริงเกิดขึ้นมาเน่ืองจากสาเหตุใด	 เพื่อจะได้สามารถ

พิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาที่พยายามโอนอ่อนผ่อนตาม		

ยอมอะลุ ่มอล่วยในเรื่องที่ยอมรับได้จะช่วยให้ไม่เครียด											

อาจพยายามโอนอ่อนผ่อนตามในข้อตกลง	ควรมคีวามสมัพนัธ์

กับคนอื่น	 ให้เวลากับคนอื่นที่จะช่วยเบี่ยงเบนความคิด												

จากความเครียด	จะได้จัดการกบัปัญหาอย่างเต็มที	่และเปลีย่น

สถานการณ์ให้ดีขึ้น	 (เฌอมาณย์	 รัตนพงศ์ตระกูล,	 2556)													

มีการปรับเปล่ียนความคิด	 ไม่วิตกกังวลมากเกินไป	 ฝึกคิด										

ในหลายๆ	แง่มุม	คิดในสิ่งดีๆ	คิดอย่างมีความหวัง	(ส�านักงาน

กองทนุการสร้างเสริมสภุาพ,	2558)	มกีารไปพกัผ่อนท่องเทีย่ว	

ท่ามกลางธรรมชาตหิายใจเข้าลกึๆ	ช้าๆ	ปล่อยสมองให้ว่างท่ีสดุ	

หลบไปนอนตากน�้าค้างดูดาว	 หัวใจจะได้ชาร์จพลังได้ดีขึ้น	

(ปราการ	ถมยางกูร,	2558)

	 	 3.4		 วธิลีดความเครียดเมือ่ผู้บงัคับบญัชาขาดความ

ยุติธรรมผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการทบทวนก่อนว่าจริงๆ	

แล้วผู้บังคับบัญชาขาดความยุติธรรมหรือตัวผู้บริหารสถาน

ศึกษาคิดไปเองว่าผู้บังคับบัญชาขาดความยุติธรรมอาจมีสิ่งที	่

ผู้บังคับบัญชาเข้าใจผิดจึงจ�าเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง

อธิบายพูดคุยให้เหตุผล	 ขอความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา

เข้าพบเพื่อขอพูดคุยให้ทราบถึงความรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรม

ที่เกิดขึ้น	 สิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติคือการทบทวน

ในสิง่ทีเ่ป็นหน้าทีท่ีต้่องปฏบิตั	ิพยายามส่งเสรมิและให้ก�าลงัใจ

ตนเอง	ลดการเปรียบเทียบกับผู้อื่น	โดยตั้งมั่นอยู่ที่ตนเองและ

ท�าหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์	 ท�าใจเป็นกลางต้องเข้าใจว่าตน							

ไม่ได้เป็นผู้ก�าหนดทุกเรื่อง	 ต้องกล้าที่จะซักถามเก่ียวกับเรื่อง

ที่คิดว่าผู้บริหารไม่ยุติธรรม	 นอกจากนั้น	 ควรมีการเปิดเผย

ความรู้สึกออกไป	ถ้ามีบางสิ่งหรือบางคนที่รบกวนจงพยายาม

สื่อสารความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมา	 บอกความรู้สึกให้คนอื่น

ได้รับรู้เผื่อสถานการณ์จะถูกปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น	 (เฌอมาณย	์													

รัตนพงศ์ตระกูล,	 2556)	 รวมทั้งเมื่อพบความเครียดยิ่งมาก

เท่าใดก็ย่อมต้องบอกตัวเองว่าต้องท�าใจให้สงบมากเท่านั้น

(นิเทศ	ตินณะกุล,2558)

	 	 3.5		 วิธีลดความเครียดเมื่อผู ้บังคับบัญชาคอย

จบัผดิผูบ้รหิารสถานศกึษาควรเปลีย่นทศันคตใิหม่	สร้างความ

เข้าใจว่าผู้บังคับบัญชามีบทบาทท่ีต้องมีการติดตามงานไม่ได้

คอยจับผิด	 สิ่งท่ีควรปฏิบัติคือการทบทวนในสิ่งท่ีเป็นหน้าที่								

ที่ต้องปฏิบัติ	 ต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและรายงานให	้												

ผูบ้งัคบับญัชาทราบเป็นระยะๆ	สร้างมนษุยสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคับ

บัญชาให้มากขึ้น	 ตั้งใจปฏิบัติงานให้เป็นระบบ	 ระมัดระวัง										

ตวัเองมใิห้ท�าหน้าทีบ่กพร่อง	สร้างผลงานให้เป็นทีย่อมรบัของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 พยายามส่งเสริมและให้ก�าลังใจตนเอง										

มุง่มัน่การท�าหน้าท่ี	มสีต	ิคดิในเชิงบวก	ฝึกสมาธิ	เนือ่งจากการ

ท�าสมาธิเป็นการใช้เทคนิคความเงียบเพื่อหยุดความคิดของ							

ตวัเอง	โดยเฉพาะการคดิไปเองว่าผูบ้รหิารคอยจบัผดิท�าให้เกดิ

วิตกกังวลเกิดความเครียดได้	 (ศรีจันทร์	 พรจิราศิลป์,	 2558)	

ควรรู้จักการให้อภัย	 ยอมรับความจริงว่าชีวิตเรานั้นคือโลกท่ี	

ไม ่สมบูรณ์แบบ	 ทุกคนสามารถท�าสิ่งที่ผิดพลาดกันได	้																

จงเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง	 ความโกรธ	 ความแค้น	 ปลดปล่อย								

ตวัเองให้เป็นอสิระจากพลงัในด้านลบ	ผูบ้รหิารอาจหามมุสงบ

ในการทบทวนการท�างาน	 การปฏิบัติตน	 พิจารณาที่มาของ

ปัญหาแล้วก�าหนดวิธีการรับมือกับปัญหาโดยหาทางเลือก										

ในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด	(เฌอมาณย์	รัตนพงศ์ตระกูล,	2556)	

ยอมรบัสถานการณ์ท่ีเกดิข้ึนตามความเป็นจรงิ	ซึง่การวิเคราะห์

ปัญหาก่อนท่ีจะแก้ปัญหาท�าให้สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น	

(ธริสรา	สกุลแถว,	2555)	ก็จะลดความรุนแรงของการเครียด

ลงได้

	 	 3.6		 วิธีลดความเครียดเนื่องจากในแต่ละเดือน	

ต้องจ่ายเงินจ�านวนมากไปกับกิจกรรมทางสังคมผู ้บริหาร						

สถานศกึษาควรใช้จ่ายเงนิอย่างประหยดั	พยายามลดค่าใช้จ่าย

ในการช่วยงานสังคมที่เป็นตัวเงิน		เรียงล�าดับความส�าคัญของ

กิจกรรมทางสังคมเพื่อจัดการบริหารเวลา	 บริหารค่าใช้จ่าย							

ยึดหลักความพอเพียง	 ใช้การพิจารณาหลักเหตุและผลในการ

ใช้จ่าย	ไม่ควรค�านงึถงึหน้าตามากเกนิไปแต่ควรค�านงึถงึฐานะ

ทางเศรษฐกิจ	 ควรท�ารายการสิ่งที่ต้องท�าและจัดล�าดับความ

ส�าคัญ	 เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีจ�าเป็นและไม่จ�าเป็น		

ลดกิจกรรมทางสังคมทีไม่จ�าเป็นลง	 ใช้เวลาในทางสร้างสรรค	์

ฝึกสมาธิ	 ปฏิบัติธรรม	 ซ่ึงถ้าผู้บริหารสามารถจัดล�าดับความ

ส�าคัญจ�าเป็นในเร่ืองกิจกรรมทางสังคมก็จะช่วยลดค่าใช้จ่าย
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ลงได้	(ส�านักงานสวสัดิการนกัศึกษา	มหาวทิยาลยัรงัสติ,	2558)	

ควรวางแผนป้องกันการเกิดความเครียดด้วยการจัดแผน									

การกิน	 และท�ากิจกรรมกับสังคมให้เหมาะสม	 (นิเทศ															

ตินณะกุล,	2558)

	 	 3.7		 วิธีลดความเครียดเมื่อต้องย้ายไปปฏิบัติงาน

ในโรงเรยีนทีม่ปัีญหาความขดัแย้งภายในผูบ้รหิารสถานศกึษา

ต้องเข้าใจว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติที่ย่อมจะเกิดข้ึนได้								

ควรสร้างความสามัคคีในการท�างานของทีมงาน	 พยายาม

ควบคุมความขัดแย้งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	 จัดกิจกรรม						

เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี	 คิดบวกกับสถานการณ์นี้ว่าเป็น

โอกาสในการพัฒนาฝีมือการบริหารสถานศึกษาของเรา									

ปรบัตนเองตามสภาพบรบิทของโรงเรยีน	หาวธิกีารปฏบิตังิาน

ให้ยอมรับซึ่งกันและกัน	 เข้าใจธรรมชาติองค์กรว่าองค์กร											

ทุกแห่งมีป ัญหามากน้อยแตกต่างกัน	 สถานการณ์บาง

สถานการณ์โดยเฉพาะสถานการณ์เครียดๆ	 หากไม่สามารถ

หลกีเล่ียงได้	อาจต้องยอมรบัในสิง่ทีไ่ม่สามารถเปลีย่นแปลงได้	

หรือหาวิธีแก้ปัญหาและเปลี่ยนสถานการณ์ให้ดีขึ้น	ควรเข้าใจ

ว่าความขัดแย้งในองค์กรเป็นเรื่องปกติผู้บริหารต้องใช้ความ

สามารถในการบริหารความขัดแย้งให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม

ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป	 (เฌอมาณย์	 รัตนพงศ์ตระกูล,						

2556)	 รวมทั้งยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง	

การวิเคราะห์ปัญหาก่อนทีจ่ะแก้ปัญหาท�าให้สามารถแก้ปัญหา

ได้ง่ายขึ้น	(ธริสรา	สกุลแถว,	2555)

	 	 3.8		 วธิลีดความเครียดเมือ่ผลการประเมนิคณุภาพ

การศึกษาของโรงเรียนไม่เป็นไปตามความคาดหวังผู้บริหาร

สถานศึกษาต้องเข้าใจว่าการพัฒนาการศึกษาเป็นงานที่ยาก

ต้องท�างานร่วมกันของบุคคลในโรงเรียน	 การบริหารงาน											

ทกุอย่างอาจไม่ประสบผลส�าเรจ็ได้ทกุครัง้	บางเรือ่งอาจไม่เป็น

ไปตามที่คาดหวัง	 จึงต้องกล้าเผชิญความจริง	 หากครั้งนี	้													

ไม่ส�าเร็จก็ตั้งใจหาวิธีการพัฒนาแก้ไขใหม่	 เพ่ือให้เกิดความ

ส�าเร็จในอนาคต	น�าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

มาปรึกษาหารือร่วมกันกับทีมงาน	 เพื่อวางแผนการปรับปรุง

การบริหารงานแก้ไขข้อบกพร่อง	เสรมิสร้างก�าลงัใจตนเองและ						

ทีมงานให ้สามารถผ ่ านการประเมินได ้ ในครั้ งต ่อไป																													

ซึ่งความเครียดจากสาเหตุดังกล่าวมักเกิดขึ้นกับผู้บริหารท่ีมี						

ความคาดหวงัสงูกบัความส�าเรจ็เมือ่ไม่เป็นไปตามทีค่าดหวงัไว้

จงึเกดิความเครยีดขึน้	ดงันัน้	จงึควรปรบัเปลีย่นความคาดหวงั		

การยึดติดกับความสมบูรณ์แบบคือสาเหตุของความเครียด								

จงหยุดสร้างความล้มเหลวให้กับตัวเองด้วยความคาดหวัง	

ความสมบูรณ์แบบและต้ังความคาดหวังอย่างสมเหตุสมผล																	

(เฌอมาณย์	รัตนพงศ์ตระกูล,	2556)	การยอมรับสถานการณ์

ท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริง	 การวิเคราะห์ปัญหาก่อนท่ีจะแก้

ปัญหาท�าให้สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายข้ึน	 และจัดการกับ

ความเครียดโดย	 การช็อปปิ ้ง	 ดูหนัง	 ฟังเพลง	 ไปเที่ยว																

ต่างจังหวัด	 ไปเท่ียวต่างประเทศ	 ไปสังสรรค์กับเพื่อน	 หรือ

สังสรรค์กับครอบครัว	 (ธริสรา	 สกุลแถว,	 2555)	 เนื่องจาก										

วัยท�างาน	 ถือเป็นช่วงวัยที่เกิดการเครียดมากเป็นอันดับแรก

การได้นัง่ปล่อยใจให้ล่องลอยอย่างเป็นธรรมชาต	ิแล้วฟังเพลง

เบาๆ	 ทั้งเสียงของดนตรีบรรเลง	 หรือเสียงธรรมชาติ	 เช่น									

เสียงคลื่น	 เสียงน�้าตก	 เสียงนกร้อง	 คนเราแม้ว่าจะแข็งแกร่ง

เพียงใด	 ก็ยังต้องการท่ีพึ่งพิงเสมอ	 การได้พูดคุยคลายเครียด	

ยกหโูทรศพัท์หาเพือ่นรูใ้จสกัคน	แล้วระบายความรูส้กึให้เพือ่น

ได้รับรู้	 อย่างน้อยก็ยังรู้สึกว่า	 ไม่ได้แบกปัญหาอยู่คนเดียว											

ในโลก	(ปราการ	ถมยางกูร,	2558)

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 จากผลของการศึกษาความเครียดจากการท�างานของ	

ผูบ้รหิารสถานศกึษา	โรงเรยีนมธัยมศกึษาในจงัหวดันครราชสีมา	

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ	ดังนี้	

	 1.		จากผลของการวิจัย	 พบว่า	 ความเครียดจากการ

ท�างานของผูบ้ริหารสถานศกึษา	โรงเรยีนมธัยมศึกษา	ในจังหวัด

นครราชสีมา	ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	ดังนั้นผู้บังคับ

บัญชา	 หน่วยงานท่ีก�ากับดูและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

สถานศกึษา	ควรจดักจิกรรมให้ผูบ้รหิารโรงเรยีน	ได้ผ่อนคลาย

ความเครียดในหลากหลายรูปแบบ	 เช่น	 กิจกรรมท่องเที่ยว		

เกี่ยวกับธรรมชาติ	 กิจกรรมนันทนาการ	 กิจกรรมทางศาสนา

ตามความสนใจ	กิจกรรมที่เกี่ยวกับสมาธิ	กิจกรรมกีฬา

	 2.	 จากผลของการวิจัย	 พบว่า	 ความเครียดจากการ

ท�างานของผูบ้ริหารสถานศกึษา	โรงเรยีนมธัยมศึกษา	ในจังหวัด

นครราชสมีา	ผูบ้รหิารทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานในต�าแหน่ง

ผู้บริหารสถานศึกษา	 น้อยกว่า	 10	 ปีและตั้งแต่	 10	 ปีขึ้นไป									

มีระดับความเครียดไม่แตกต่างกัน	 ดังนั้น	 ผู ้บังคับบัญชา							

หน่วยงานท่ีก�ากบัดูและการปฏบัิตงิานของผูบ้รหิารสถานศกึษา	

ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการลดและแก้ไขความเครียดให้อยู่ใน

ระดับท่ีเหมาะสมโดยไม่จ�าเป็นต้องแยกกลุ่มของผู้บริหารที่มี

ประสบการณ์ต่างกัน

	 3.		จากผลของการวิจัย	 ความเครียดจากการท�างาน

ของผู ้บริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

นครราชสมีา	ในส่วนของการหาวธีิการลดและแก้ไขความเครียด	
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ผู ้ทรงคุณวุฒิได ้ให ้ข ้อเสนอแนะการลดความเครียดไว	้																						

ซ่ึงผู้บริหารสถานศึกษา	 ควรน�าไปพิจารณาปรับใช้ได้เมื่อเกิด

ความเครียดจากการท�างาน	

 ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

	 1.		ควรมีการศึกษาความเครียดของผู้บริหารสถาน

ศึกษาแต่ละสังกัดว่ามีความเครียดจากการท�างานเป็นอย่างไร

	 2.		ควรมีการศึกษาความเครียดของผู้บริหารสถาน

ศกึษาในโรงเรียนสังกดัเอกชน	ว่ามคีวามเครยีดจากการท�างาน

เป็นอย่างไร

	 3.		ควรมกีารศกึษาความเครยีดของผูบ้รหิารการศกึษา

ในแต่ละภูมิภาค
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