
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

บทที่  5 

สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาบุคลิกภาพที่มีตอความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรี ทั้ง  2  แบบ  คือ  แบบ A  และแบบ B  และความเครียด
ของผูบริหารทั้ง  5  ดานคือ  ดานแรงบีบคั้นจากการบริหาร  ดานความรับผิดชอบการบริหาร  ดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคล  ดานความขัดแยงระหวางบุคคล  และดานความคาดหวังในบทบาทหนาที่  

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค  ดังนี้ 
1.  ศึกษาบุคลิกภาพของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวดั

ชลบุรี  
2.  ศึกษาความเครียดในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาในจังหวัดชลบุรี  
3.  เปรียบเทียบความเครียดในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาในจังหวัดชลบุรี จําแนกตามบุคลิกภาพของผูบริหาร 
วิธีดําเนินการวิจัย 

   ประชากร ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในจังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2549  จํานวน  321  คน  จําแนกเปน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  
จํานวน  98  คน  เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  จํานวน  96  คน  และเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 3  จํานวน  126  คน  รวมทั้งสิ้น  จํานวน  321  คน 
   กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
ชลบุรี กําหนดกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, p. 
1970)  เทียบสัดสวนของประชากรแลวสุมอยางงาย  ไดกลุมตัวอยางจํานวน  181  คน 
   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่
มีตอความเครียดของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
ชลบุรี จํานวน 2 แบบ  และความเครียดของผูบริหารสถานศึกษาจํานวน  5  ดาน  แบงเปน  2  ตอน  
ดังนี้ 
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   ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพ โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
ของ เฟรดแมน และ อัลเมอร (Friedman & Ulmer,  p. 1984; อางถึงใน  มานิต  วิทยเขตปภา, 2545, 
หนา 65-66) เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  
   ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความเครียดในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหาร
สถานศึกษา  โดยอาศัยแนวคิดมาจากความเครียดจากการปฏิบัติงานของซินเธียร  อารและจอหนดับบลิว   
(Cynthia. R & John  W, 1990;  อางถึงใน ชูศักดิ์  รอยพิลา, 2540, หนา 29) เปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  (Rating Scale)  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด 
 การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจยัดําเนนิการตามขั้นตอนดังตอไปนี ้
 1.  ขอหนังสือจากสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ถึงผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรีทั้ง 3 เขต  เพื่อขอความอนุเคราะหในการแจก
แบบสอบถามไปสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง 
 2.  ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหแก สถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง และใหสงแบบสอบถาม
คืนที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรีทั้ง  3  เขต  ภายในระยะเวลาที่กําหนด  โดยผูวิจัย
ไปเก็บแบบสอบถามคนืดวยตนเอง 
 3.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
แตละฉบับ  จนครบตามเกณฑที่กําหนด 
 4.  นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหตามวิธีทางสถิติการวิจัยโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูป 
 5.  ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืน  คัดเฉพาะฉบับที่สมบูรณ  จํานวน  178  ฉบับ  คิดเปน
รอยละ  98.34 
 การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาดําเนินการตามขั้นตอนตรวจสอบใหคะแนน
ตามเกณฑกําหนดความหมายคาเฉลี่ยของคะแนนเปนตัวช้ีวัด  โดยอาศยัแนวคดิของ บญุชม  ศรีสะอาด
และบุญสง  นิลแกว (2535, หนา 23–24) ทําการวิเคราะหขอมูลดานคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป  ดวยคารอยละ  คะแนนเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
ใชการทดสอบคาที  (t – test )     
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5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่มีตอความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรี  สรุปผลการวิจัย  ดังนี้ 

5.1.1  บุคลิกภาพของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในจังหวัดชลบุรี ไดจากการแบงคะแนนของแบบสอบถามหากคนใดไดคะแนนตั้งแต  40  คะแนน
แสดงวามีบุคลิกภาพแบบ A ไดคะแนนต่ํากวา 40 คะแนนแสดงวามีบุคลิกภาพแบบ B  สามารถ จําแนก
เปนบุคลิกภาพแบบ  A  จํานวน  102  คน  คิดเปนรอยละ  57.30  และบุคลิกภาพแบบ  B  จํานวน  
76  คน  คิดเปนรอยละ  42.70   
  5.1.2  ระดับความเครียดในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา  ทุกดานอยูในระดับปานกลาง  ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ดานความขัดแยงระหวางบุคคล  
ดานความคาดหวังในบทบาทหนาที่  ดานความสัมพันธระหวางบุคคล  ดานความรับผิดชอบจาก
การบริหาร และดานแรงบีบคั้นจากการบริหารงาน   

   เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  
    1)  ดานแรงบีบคั้นจากการบริหาร  พบวา  ระดับความเครียดในการบริหารสถานศึกษา
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ทุกขออยูในระดับปานกลาง  ยกเวน  ขอ 2  อยูในระดับมาก 
เรียงคาเฉล่ีย  3  อันดับ  ไดแก  ทานรูสึกไมสบายใจที่ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานขาดความตอเนื่อง  
ทานรูสึกลําบากใจในการปฏิบัติงานที่สนองนโยบายของผูบังคับบัญชาในเวลาเรงดวน  และทานรูสึก
อึดอัดใจเมื่อถูกทวงตามเรื่องงานลาชาจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํา  คือ ทาน
รูสึกหวาดหวั่นเมื่อถึงวาระที่มีการโยกยายผูบริหาร เพราะอาจจะกระทบกับตําแหนงหนาที่ของทาน 
และรูสึกเกิดความกังวลใจเกี่ยวกับการขาดเพื่อนและไมมีผูบังคับบัญชาสนับสนุนในการพิจารณา
ความดีความชอบ   
    2)  ดานความรับผิดชอบการบริหาร  พบวา  ระดับความเครียดในการบริหาร
สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรี  อยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ทุกขออยูในระดับปานกลาง เรียงคาเฉลี่ย  3  อันดับ  
ไดแก  ทานรูสึกกังวลใจ  เมื่อการทํางานของบุคลากรที่ทําหนาที่งานการเงิน  และพัสดุปฏิบัติงาน
ไมเปนปจจุบัน โดยอางวาตองมีภาระงานอื่นๆ มากมาย ทานรูสึกหงุดหงิดมากที่การจัดระบบ
สารสนเทศไมมีประสิทธิภาพ  และทานรูสึกวา ผูใตบังคับบัญชาไมอุทิศเวลาใหกับทางราชการ
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เทาที่ควร ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ํา คือ ทานรูสึกวากฎระเบียบทางราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพทําให
ทานอึดอัดในการบังคับบัญชา และทานรูสึกยุงยากใจ ในการพิจารณาบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงาน
การเงินที่สามารถประสานและเขาใจการทํางานของผูบริหาร  
    3)  ดานความสัมพันธระหวางบุคคล พบวา ระดับความเครียดในการบริหารสถานศึกษา
ของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรี  อยูในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ทุกขออยูในระดับปานกลาง  ยกเวนขอ 4  อยูในระดับมาก  เรียงคาเฉลี่ย 
3  อันดับ  ไดแก  ทานรูสึกคับของใจ  เมื่อบุคลากรฝายตางๆ ทํางานแบบตัวใครตัวมันไมชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน  ทานไมสบายใจทุกครั้งที่ตองตักเตือนผูใตบังคับบัญชา  เมื่อเขาทําความผิด  และทานรูสึก
ไมสบายใจที่บุคลากรไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ํา  คอื  ทานรูสึกกังวลใจ
ในการพิจารณาความดีความชอบ  และทานรูสึกไมสบายใจเมื่อไดรับการปฏิเสธในการขอรับการ
อนุเคราะหสนับสนุนจากเพื่อนผูบริหาร   
    4)  ดานความขัดแยงระหวางบุคคล  พบวา  ระดับความเครียดในการบริหารสถานศึกษา
ของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรี  อยูในระดบัปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  ทุกขออยูในระดับปานกลาง เรียงคาเฉลี่ย   3 อันดับ ไดแก  ทานรูสึก
ไมพอใจเมื่อพบเห็นครู จับกลุมพูดคุยนินทาหรือคุยเร่ืองไรสาระ โดยไมใชเวลาวางเอาใจใสในงาน
ที่รับผิดชอบ ทานรูสึกรําคาญใจที่บุคลากรในบังคับบัญชามักใชอารมณเมื่อพบปญหาอุปสรรคตางๆ 
ทานรูสึกหงุดหงิดที่บุคลากรในบังคับบัญชาเกิดความขัดแยง  แบงเปนพรรคพวก  ชิงดี  ชิงเดน  
และในขณะเดียวกันทานรูสึกคับของใจที่บุคลากรในบังคับบัญชาแสดงปฏิกิริยากระดางกระเดื่อง 
ไมมสัีมมาคารวะและทํางานอยางเฉื่อยชา  เปนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด   
    5)  ดานความคาดหวังจากบทบาทหนาที่  พบวา ระดับความเครียดในการบริหาร
สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรี  อยูใน
ระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ทุกขออยูในระดับปานกลาง ยกเวนขอ 1  และขอ 5 
อยูในระดับมาก  เรียงคาเฉลี่ย  3  อันดับ ไดแก  ทานรูสึกไมสบายใจ เมื่อพบเห็นเศษกระดาษ 
ถุงพลาสติก  มีอยูทั่วไปบริเวณสถานศึกษา  ทานรูสึกไมสบายใจที่ เห็นพัสดุ  ครุภัณฑของ
สถานศึกษาเกิดความเสียหายและบุคลากรไมชวยกันรักษา และ ทานรูสึกไมสบายใจ  เมื่อเห็นสภาพ
อาคารสถานที่  สกปรก  ไมเปนระเบียบ  ขอที่มีคาเฉล่ียต่ํา  คือ  ทานรูสึกวิตกกังวลในการแกไข
ปญหาการรับเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา ทานรูสึกหงุดหงิด เมื่อสถานศึกษาไมมีเงินใหบุคลากรใช
ตามแผนปฏิบัติราชการ   
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

   74 

 5.1.3  ผลการเปรียบเทียบความเครียดจําแนกตามบุคลิกภาพของผูบริหารในการบริหาร
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรี  โดยรวมและรายดาน  จําแนกตาม
บุคลิกภาพของผูบริหารสถานศึกษา แบบ A และแบบ B  พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว   

 

5.2  อภิปรายผล 
 
 การอภิปรายผลการวิจัย  ผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นสําคัญที่คนพบจากการศึกษา  ดังนี้ 

 5.2.1  ระดับความเครียดในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับระภีพรรณ  รอยพิลา 
(2545,  บทคัดยอ)  การศึกษาความเครียดกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหัวหนาการประถมศึกษา
อําเภอ  เขตการศึกษา 9  ผลการวิจัยพบวา  ความเครียดในการปฏิบัติงานของหัวหนาการประถมศึกษา
อําเภอ  เขตการศึกษา 9  โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง  นอกจากนี้แลวผูที่มาเปนผูบริหาร
สวนใหญจะมีประสบการณในการทํางานมานาน  จึงสามารถที่จะควบคุมอารมณที่ไมดี  ความโกรธ  
และความเครียดของตนเองได  สอดคลองกับสุชาดา  วฒุิศิริ  (2537, บทคัดยอ)  ศึกษาลักษณะบทบาท
ที่สัมพันธกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝง
ทะเลตะวันออกและทําการศึกษากับผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออก  จํานวน  63  คน  ผลการศึกษาพบวา  ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาพื้นที่
ชายฝงทะเลตะวันออก มีความเครียดในการปฏิบัติงานอยูในระดับต่ํา  สอดคลองกบัชาญชยั   เสยีงสังข 
(2547, บทคัดยอ) ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา  เขตการศึกษา 12  ผลการวิจัย  พบวา  ความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  โดยรวมและรายดาน  ทุกดานอยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้  อาจ
เนื่องมาจากในปจจุบันผูบริหารไดรับการอบรม  ประชุมอยางตอเนื่อง  ทําใหรูแนวทางในการบริหาร
สถานศึกษาที่เปดโอกาสใหครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ   
 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  
 1)  ดานแรงบีบคั้นจากการบริหาร  พบวา  ระดับความเครียดในการบริหารสถานศึกษาของ
ผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
ไมสอดคลองกับเกศิณี บึงมุม  (2545, บทคัดยอ)  ศึกษาสาเหตุของความเครียดและวิธีลดความเครียด
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร ผลการวิจัย
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พบวาสาเหตุความเครียดของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ดานผูบังคับบัญชา  ดานผูรวมงาน  
ดานผูใตบังคับบัญชา  ดานผูปกครอง  และดานตัวนักเรียน  โดยภาพรวมพบวา  อยูในระดับนอย  
เมื่อพิจารณารายดานพบวา  ดานผูใตบังคับบัญชาเปนสาเหตุที่ทําใหผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
เกิดความเครียดสูงสุด  สวนดานผูปกครองเปนสาเหตุที่ทําใหผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเกิด
ความเครียดนอยที่สุด ดังนั้นจะเห็นไดวาผูบังคับบัญชาเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดความเครียดใน
การปฏิบัติงาน  ทั้งนี้เพราะวาผูบังคับบัญชาสามารถสงผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชา  ทั้งนี้  อาจเนื่องมาจาก  ผูบริหารสามารถที่จะดําเนินงานตามนโยบายของ
หนวยงานตนสังกัด รวมทั้งการปฎิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารไดเปนอยางดี 
 2)  ดานความรับผิดชอบการบริหาร  พบวา  ระดับความเครียดในการบริหารสถานศึกษา
ของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรี  อยูในระดับปานกลาง 
สอดคลองกับ ชาญชัย  เสียงสังข  (2547, บทคัดยอ)  ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12 ผลการวิจัย 
พบวา  ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  โดยรวมและรายดาน ทกุดาน
อยูในระดับปานกลาง  เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย  คือ  ดานการทํางาน  ดานขอบเขต
สภาพแวดลอมของงาน  ดานการแกปญหาความขัดแยง  ทั้งนี้  อาจเนื่องมาจากผูบริหารสามารถที่
จะวางแผนงานในการปฏิบัติงานตามภาระงานไดอยางชัดเจน  เชน  งานนิเทศภายในโรงเรียน  การ
ประเมินผลการดําเนินงาน  การติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน
ประจําป 

 3)  ดานความสัมพันธระหวางบุคคล พบวา ระดับความเครียดในการบริหารสถานศึกษา
ของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดชลบุรี  อยูในระดับปานกลาง 
สอดคลองกับนคร  สุรวาทกุล  (2548, บทคัดยอ)  ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด  เขต 2  ผลการวิจัย  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด  เขต 2  มีความเครียดในการปฏิบัติงาน
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยมีความเครียดดานการบริหารวิชาการอยูในระดับมาก  ซ่ึงผูบริหาร
จะรูสึกขุนเคืองใจที่บุคลากรอางวาขาดงบประมาณและอุปกรณในการตกแตงอาคารสถานที่  หรือจัด
บรรยากาศในศูนยการเรียนนอกนั้นมีความเครียดในระดับปานกลางทุกขอ  ในการปฏิบัติงานจะพบวา
จะตองทํางานใหตรงตอเวลาและทันตามกําหนด  ซ่ึงสิ่งเหลานี้ลวนเปนสาเหตุทําใหเกิดความเครียด
แกผูบริหารเพื่อนรวมงานหรือผูบังคับบัญชาในหนวยงาน  ซ่ึงสัมพันธภาพในหนวยงานเปนสิ่งที่
เกื้อหนุนใหบุคคลในหนวยงานปฏิบัติงานดวยความสบายใจ  หากสัมพันธภาพในหนวยงาน  อยูใน
สภาพที่ไมเกื้อหนุนก็จะกอใหเกิดความเครียดขึ้น  ทั้งนี้  อาจเนื่องมาจากผูบริหารไดวางแนวทางการ
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บริหารงานบุคคลไวอยางชัดเจน  โดยมีการกําหนดบุคคลที่ทําหนาที่ตางๆ รวมทั้งมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานแตละฝาย 
 4)  ดานความขัดแยงระหวางบุคคล  พบวา  ระดับความเครียดในการบริหารสถานศึกษา
ของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรี  อยูในระดบัปานกลาง
สอดคลองกับโจเซฟ  เอ (Joseph A, 1990; อางถึงใน ชูศักดิ์  รอยพิลา, 2540, หนา 52-57) ไดศึกษา
เร่ือง บทบาทหนาที่และความเครียดของอาจารยใหญโรงเรียนประถมในรัฐวอชิงตัน  ผลการวิจัย
พบวา  สําหรับความเครียดจากการทํางานนั้นถือวาเปนความเครียดสูง  กวาองคประกอบอื่นๆ เชน  
บทบาทหนาที่  ขอบเขตของความรับผิดชอบและการแกไขปญหาขอขัดแยง ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
เพื่อนรวมงานหรือผูบังคับบัญชาในหนวยงาน ซ่ึงสัมพันธภาพในหนวยงานเปนสิ่งเกื้อหนุนให
บุคคลในหนวยงานปฏิบัติงานดวยความสบายใจ หากสัมพันธภาพในหนวยงาน อยูในสภาพไม
เกื้อหนุนก็จะกอใหเกิดความเครียดขึ้น ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก  ผูบริหารสามารถจัดการแกไขปญหา
ความขัดแยงระหวางบุคลากร  และในเรื่องตางๆ  ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนไดเปนอยางดี    
 5)  ดานความคาดหวังจากบทบาทหนาที่  พบวา ระดับความเครียดในการบริหารสถานศึกษา
ของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรี  อยูในระดับปานกลาง 
สอดคลองกับสุนีรัตน   เอี่ยมประไพ  (2546, บทคัดยอ)  ปจจัยที่สงผลตอความเครียดของผูบริหาร  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี  ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี  สวนใหญมีความเครียดอยูในระดับปกติ  และตัวแปร
เกี่ยวกับปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคม  ไดแก  การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนผูบริหาร  การ
สนับสนุนทางสังคมจากผูใตบังคับบัญชา  การสนับสนุนทางสังคม  จากครอบครวั  และการสนบัสนนุ
ทางสังคมจากชุมชน  มีความสัมพันธทางลบกับความเครียดของผูบริหาร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่
ระดับ 0.01 ทั้งนี้เนื่องจากวา ผูบริหารไดมีการสรางความเขาใจใหแกบุคลากรถึงการดําเนินงานให
เปนไปตามเปาหมายของการดําเนินงาน  แตเมื่อไมสามารถทําไดตามเปาหมายก็ไมเกิดความเครียด
มากนัก 
 5.2.2  ผลการเปรียบเทียบความเครียดในการบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาในจังหวัดชลบุรี  โดยรวมและรายดาน  จําแนกตามบุคลิกภาพของผูบริหารโรงเรียน  พบวา 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคลองกับสุชาดา  วุฒิศิริ  (2537, บทคัดยอ) 
ศึกษาลักษณะบทบาทที่สัมพันธกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก ผลการศึกษาพบวา  ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก มีความเครียดในการปฏิบัติงานอยูในระดับต่ําผูบริหารโรงเรียน 
ที่มีอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ ขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงานตางกัน จะมีระดับความเครียดใน
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การปฏิบัติงานตางกันผูบริหารโรงเรียนที่มีลักษณะบทบาทตางกัน จะมีระดับความเครียดในการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน  สอดคลองกับนิกุล  ประทีปพิชัย  (2540, บทคัดยอ)  ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับความเครียด
ในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก เขตการศึกษา 5  ผลการศึกษาพบวา  ศึกษานิเทศกที่มีทัศนคติตอ
การปฏิบัติงานตางกัน มีความเครียดในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเพราะบุคลิกภาพของ
ผูบริหารทั้ง  2  แบบ มีความแตกตางกันตามหลักทฤษฎีซ่ึงจะสงผลตอความเครียดในการบริหารงาน
ในโรงเรียน ในบางครั้งการบริหารงานในบางงานก็จําเปนจะตองใชการตัดสินใจสั่งการที่รวดเร็ว ผูที่
ปฏิบัติตามคําสั่งถาไมสามารถที่จะสนองตอบความตองการของผูบริหารในการปฏิบัติงานก็จะสงผล
ใหผูบริหารเกิดความเครียดได 

 

5.3  ขอเสนอแนะ 
  
5.3.1  ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช 

1)  ระดับความเครียดในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรี  จากการวิจัยพบวา  อยูในระดับปานกลาง  ดานความขัดแยง
ระหวางบุคคลมีคาเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้นผูบริหารจําเปนอยางยิ่งที่จะตองแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิด
ในโรงเรียนดวยความเปนธรรม 

2)  ดานแรงบีบคั้นจากการบริหาร  ผูบริหารควรมีการนิเทศ  ติดตามงานที่ไดมอบหมาย
ใหครูทําอยางตอเนื่อง และคอยใหคําปรึกษาเพื่อแกไขปญหาที่เกิดจากการทํางาน 

3)  ดานความรับผิดชอบการบริหาร  ควรติดตามและตรวจสอบการทํางานของผูที่
ทําหนาที่งานการเงิน และพัสดุปฏิบัติงานใหเปนปจจุบัน และควรจะมอบหมายงานใหเหมาะสม 

4)  ดานความสัมพันธระหวางบุคคล  ผูบริหารควรพยายามสรางทีมงานในการทํางาน
เพื่อที่จะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน   

5)  ดานความขัดแยงระหวางบุคคล  ผูบริหารควรจะทําความเขาใจกับครูเกี่ยวกับการ
ใชเวลาวางใหทํางานในหนาที่ที่ตนเองไดรับมอบหมาย 

6)  ดานความคาดหวังจากบทบาทหนาที่  ผูบริหารควรที่จะเนนใหครู  นักเรียนได 
มีสวนรวมในการดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียน  
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5.3.2  ขอเสนอแนะในการทาํวิจัยคร้ังตอไป 
    1)  ควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการบริหารงานของผูบริหาร  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรี 
    2)  ควรศึกษาแนวทางในการแกไขความเครียดในการบริหารงานของผูบริหาร  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรี 
    3)  ควรพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการบริหารความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา

ในเขตพื้นที่การศึกษาตางๆ 


