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Background Rules prescribed in the National Education Act of 2542 BE specify that

every school must provide inclusive education for learning disabled

students. Practices in order to comply with the Act and related rules

without sufficient readiness may have stress effects on the workplace

especially teachers who lack knowledge and skills to provide such

education for this special group of students.

Objective To study the levels of stress and associated factors among Teachers who

teach learning disabled kindergartners and elementary students in schools

under the supervision of the Office of Private Education Commission in

Bangkok Metropolitan.

Design A cross – sectional descriptive study.

Setting Schools under a supervision of the Office of Private Education Commission

in Bangkok  Metropolitan.
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Materials and Data were collected from 202 teachers who teach learning disabled

Method kindergartners  and  elementary students. Self-report questionnaires

included; 1)general personal background information questionnaire;

2) work related factors questionnaire, e.g., teaching information

questionnaire and workload & responsibilities questionnaire; 3) relationship

with bosses and colleagues questionnaire; and  4) 41 Stress questionnaires

based on Tossapol’s model All these were completed by the subjects.

Univariate  analysis (e.g. Chi-Square test) were used to examine associated

factors related to stress and multivariate analysis was used to determine

predictors of stress among this group of teachers.

Results The result of the study shows that the majority of the samples had low

stress (51.0%). Factors that statistically significantly associated with stress

of monthly personal and monthly family incomes, training attendance, all

levels of instruction, English teaching (to learning disabled and normal

students), mathematics teaching in learning disabled and normal students

integrated class, teaching learning-disabled students who were delayed

in speech and language disorder and autistic, work burden, relationship

with bosses, and relationship with colleagues. Multivariate analysis revealed

5 factors significantly associated with stress ;: monthly income, training

attendances, English teaching (to normal students), teaching learning-

disabled students (speech and language disorder) and relationship with

colleagues.

Conclusion Teachers  who teach learning disabled kindergartners and elementary

students in schools under the supervision of the Office of Private Education

Commission in Bangkok have a low level of stress. Knowing the risk factors

will help education personnel identify high-risk groups and provide

appropriate assistance.
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ความเครยีดและปจัจัยทีเ่กีย่วขอ้งในครทูีส่อนนกัเรยีนพกิารทางการศกึษาระดบัชัน้

อนุบาลและประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ในเขตกรงุเทพมหานคร

จิราพรรณ เบญญศรี, ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์. ความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในครูที่สอน

นักเรียนพิการทางการศึกษาระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักบริหาร

งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร. จุฬาลงกรณ์เวชสาร

2555 มี.ค. - เม.ย.; 56(2): 227 - 42

เหตุผลของการทำวิจัย ข้อบังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้

ทุกโรงเรียนต้องจัดการศึกษาแบบการเรียนร่วมให้กับนักเรียนพิการทาง

การศึกษาการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติและกฎระเบียบ

ที่เกี ่ยวข้องโดยขาดความพร้อมอย่างพอเพียง ส่งผลต่อความเครียด

ในการทำงานโดยเฉพาะกับครูที่ยังขาดทักษะ และความรู้ในการจัดการ

ศึกษาให้กับเด็กกลุ่มนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในครู

ที่สอนนักเรียนพิการทางการศึกษาระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

ในโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร

รูปแบบการวิจัย การศกึษาวจัิยเชงิพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึง่

สถานที่ทำการศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร

กลุ่มตัวอย่างและ เก็บรวบรวมข้อมูลจากครูที่ทำการสอนนักเรียนพิการทางการศึกษาใน

วิธีการศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 202 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบ

ตอบด้วยตนเองประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล

2) แบบสอบถามปจัจัยดา้นการทำงาน ไดแ้ก ่แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มูล

การสอน และแบบสอบถามเกี่ยวกับภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

3) แบบสอบถามเกี ่ยวกับความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชาและเพื ่อน

ร่วมงาน 4) แบบสอบถามความเครยีดจากการทำงานของทศพล บุญธรรม

จำนวน 41 ขอ้ วเิคราะหข์อ้มูลโดยใช ้ Univariate analysis (ไดแ้ก ่ chi-

square test)  เพือ่ทดสอบปจัจัยทีมี่ความสมัพนัธก์บัภาวะเครยีดและใช้

logistic regression analysis เพือ่หาปจัจัยทำนายภาวะเครยีดในครู
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ผลการศึกษา ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยระดับความเครียด

อยู่ในระดับน้อย (ร้อยละ 51.0) โดยมีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ

เครยีด ไดแ้ก ่ รายไดส่้วนตวัตอ่เดอืน รายไดร้วมของครอบครวั การไดรั้บ

การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ การสอนรวมทุกระดับชั้น

สอนวิชาภาษาอังกฤษในนักเรียนปกติล้วนและสอนในนักเรียนพิการทาง

การศึกษาล้วน สอนวิชาคณิตศาสตร์ในการสอนร่วมระหว่างนักเรียน

พิการทางการศึกษาและนักเรียนปกติ สอนนักเรียนที ่บกพร่องทาง

การพดูและภาษา และประเภทออทสิติก ภาระงานและหนา้ทีค่วามรบัผิด

ชอบ  ความสมัพนัธก์บัผู้บังคบับัญชาและความสมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงาน

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05 และ

p < 0.01 เมื่อวิเคราะห์โดยวิธี logistic regression analysis มีเพียง

5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเครียด ได้แก่ รายได้ต่อเดือน การเข้า

รับการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ การสอนนักเรียนพิการ

ประเภทบกพร่องทางการพูดและภาษา และความสัมพันธ์กับเพื ่อน

ร่วมงานไมด่ี

สรุป ครูที่สอนนักเรียนพิการทางการศึกษาระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

ในโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีภาวะความเครียดอยู่ในระดับน้อย การทราบ

ปัจจัยเสี่ยงจะช่วยให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถคัดกรองกลุ่มเสี่ยง

และให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมต่อไป

คำสำคัญ ความเครยีด, คร,ู นกัเรยีนพกิารทางการศกึษา, โรงเรยีน.
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อนุบาลและประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการ
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 2545 หมวด 2 ว่าด้วยสิทธิและ

หนา้ทีท่างการศกึษา มาตรา 10 ระบวุ่า “การศกึษาสำหรบั

คนพิการให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการโดย

ไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่ง

อำนวยความสะดวกสือ่ บริการ และความชว่ยเหลอือ่ืนใด

ทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กำหนดใน

กฎกระทรวง” (1) การจัดการศึกษาแก่นักเร ียนพิการ

ทางการศึกษาในลักษณะการเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ

เป็นหน้าที ่ของทุกโรงเรียนที่ต้องจัดการให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่

แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งการจัดการศึกษาในลักษณะดังกล่าวจะ

ไดผ้ลดมีากนอ้ยเพยีงใดยอ่มขึน้อยูก่บัหลายปจัจัย จากผล

การดำเนินการที่ผ่านมา พบว่าโรงเรียนทั่วไปยังมีปัญหา

ในการบริหารจัดการการเรียนร่วม บุคลากรของโรงเรียน

ยังขาดความรู้ และทักษะที่พอเพียงต่อการจัดการเรียน

ร่วมในลักษณะดังกล่าว   ดังนั้น การที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติและกฎระเบียบที่เกี ่ยวข้อง

โดยขาดความพร้อมอย่างพอเพียง สามารถส่งผลต่อผู้ที่

เกี่ยวข้องโดยตรง  ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากงานก่อให้เกิด

ประสบการณ์จากความเครียดอันยาวนานนำไปสู่ความ

อ่อนล้า และการถดถอยในหนา้ที ่  ซ่ึงอาจจะสง่ผลกระทบ

ต่อพัฒนาการของเด็กด้วย(2)

การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการทางการ

ศึกษา ส่งผลต่อความเครียดในการทำงานโดยเฉพาะกับ

ครทูีย่งัขาดทกัษะ และความรูใ้นการจดัการศกึษา   อีกทัง้

ยังจำต้องรับภาระงานที่ต้องสอนและดูแลนักเรียนพิการ

เพิ ่มขึ ้นจากงานสอนประจำ ซึ ่งส่งผลกระทบต่อการ

ปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถงึส่งผลต่อ

ดา้นสขุภาพกายทำใหเ้กดิความเหนือ่ยลา้ ขาดความตัง้ใจ

ในการทำงาน ความรับผิดชอบในหน้าที่การงานลดลง

ครูยิ่งมีความเครียดในการทำงานมากเท่าใดก็จะมีผลต่อ

การสอนที่ไม่ดีมากเพียงนั้น(3) ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากงาน

ก่อให้เกิดประสบการณ์จากความเครียดอันยาวนานนำไป

สู่ความออ่นล้า และการถดถอยในหนา้ที ่  ซ่ึงอาจจะสง่ผล

กระทบไปถึงการละทิ้งต่ออาชีพได้ ครูที่ประสบกับความ

เครียดเพราะรับภาระงานมากเกินไป  และไม่ได้รับการ

สนับสนุนจากทุกด้าน จะขาดแรงจูงใจสำหรับการเผชิญ

กับการเรยีนรูใ้หม ่และการพยายามทดลองวธีิการใหม ่ๆ(4)

ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้

เกิดความเครียดในครู เพื ่อเป็นแนวทางได้ความรู ้ใน

การลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดความเครียดไม่ให้เกิดกับครู

ซึ่งถือว่าเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครู และยัง

เป็นการป้องกันปัญหาที่อาจมีผลกระทบไปถึงนักเรียน

เชน่กนั อีกทัง้ขอ้มูลดงักลา่ว จะเปน็ประโยชนต์อ่หนว่ยงาน

และผู้บริหารการศกึษาในอันท่ีจะนำไปใช้ป้องกัน และแก้ไข

ความเครียดในการทำงานของครูผู้สอนนักเรียนพิการทาง

การศกึษาตอ่ไปในอนาคต

วิธีการศึกษา

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ณ

จุดเวลาใดเวลาหนึง่ (cross-sectional descriptive study)

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา เก็บรวบรวม

ข้อมูลจากครูที่ทำการสอนนักเรียนพิการทางการศึกษา

ในโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  มีเกณฑ์การ

คัดเลือก คือ จากจำนวนกลุ่มประชากรทั้งหมดจำนวน

341 คน ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทัง้ส้ิน 273 ชุด  ตามจำนวน

ที่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียนต่าง ๆ และได้รับกลับคืนมา

จำนวน 213 ชุด คัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่ได้ข้อมูล

ครบถ้วน จำนวน 202 ชุด ตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้

คำนวณไว้  โดยเป็นครูที่สมัครใจให้ความร่วมมือในการ

วิจัยโดยลงชื่อในใบยินยอม และให้เวลาในการเก็บข้อมูล

โดยการศึกษานี ้ได ้ผ ่านการพิจารณาจากคณะกรรม

การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบสอบถามที่ใช้มีทั ้งหมด

3 ตอน ประกอบดว้ย

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เป็น

แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการศึกษางานวิจัย

ท่ีเกีย่วขอ้ง จำนวน 16 ข้อ
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ตอนที ่2 แบบสอบถามปจัจยัด้านการทำงาน

แบ่งเปน็ 2 ส่วน คือ

ส่วนที ่ 1 แบบสอบถามเกี ่ยวกับข้อมูล

การสอน ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และ

ศกึษางานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง จำนวน 7 ขอ้

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาระงาน

และหน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามของ

ทศพล บุญธรรม(5)  มีข้อคำถามจำนวน 12 ข้อ แบบสอบ

ถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)

5 ระดับ คือ  เป็นจริงมากที่สุด  เป็นจริงมาก  เป็นจริง

ปานกลาง  เปน็จรงินอ้ย  เปน็จรงินอ้ยทีสุ่ด  แปลผลโดย

อาศยัคา่เฉลีย่คะแนน ไดแ้ก ่1.00 – 1.49 คะแนน หมายถงึ

มีภาระงานและหนา้ท่ีความรับผิดชอบอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด

1.50 – 2.49 คะแนน หมายถึง มีภาระงานและหน้าที่

ความรับผิดชอบอยู่ในระดับน้อย 2.50 – 3.49 คะแนน

หมายถึง มีภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่ใน

ระดับปานกลาง 3.50 – 4.49 คะแนน หมายถึง มีภาระ

งานและหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก 4.50 –

5.00 คะแนน หมายถึง มีภาระงานและหน้าที่ความรับ

ผิดชอบอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า Cronbach’s alpha

coefficient เทา่กบั 0.89

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกีย่วกับความสัมพันธ์

กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ผู้วิจัยใช้แบบ

สอบถามของทศพล บุญธรรม(5)   มีข้อคำถามจำนวน

27 ข้อ แบ่งเป็นความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา จำนวน

13 ข้อ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน จำนวน 14 ข้อ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating

scale) 5 ระดับ คือ เป็นจริงมากที่สุด เป็นจริงมาก เป็น

จริงปานกลาง เป็นจริงน้อย เป็นจริงน้อยที่สุด แปลผล

โดยอาศัยค่าเฉลี่ยคะแนน ได้แก่ 1.00 – 1.49 คะแนน

หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมากที่สุด 1.50 –

2.49 คะแนน หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก

2.50 – 3.49 คะแนน หมายถงึ มีความสมัพนัธอ์ยู่ในระดบั

ปานกลาง 3.50 – 4.49 คะแนน หมายถงึ มีความสมัพันธ์

อยู่ในระดับน้อย 4.50– 5.00 คะแนน หมายถึง มีความ

สัมพันธ์อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่า Cronbach’s alpha

coefficient เทา่กบั 0.87

ตอนที่ 4 แบบสำรวจความเครียดจากการ

ทำงาน ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามของทศพล บุญธรรม(5)

มีข้อคำถามจำนวน 41 ข้อ แบ่งเป็นด้านร่างกาย จำนวน

12 ข้อ ด้านจติใจ จำนวน 9 ข้อ ด้านความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน จำนวน 10 ข้อ แบบสอบถามเป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณคา่ (rating sale) 5 ระดบั คือ เป็นจริงมาก

ท่ีสุด  เป็นจริงมาก  เป็นจริงปานกลาง  เป็นจริงนอ้ย  เป็น

จริงน้อยที่สุด แปลผลโดยอาศัยค่าเฉลี่ยคะแนน ได้แก่

1.00 – 1.49 คะแนน หมายถงึ มีความสมัพันธอ์ยู่ในระดบั

มากทีสุ่ด 1.50 – 2.49 คะแนน หมายถงึ มีความสมัพันธ์

อยู่ในระดบัมาก 2.50 – 3.49 หมายถงึ มีความสมัพันธอ์ยู่

ในระดบัปานกลาง 3.50 – 4.49 คะแนน หมายถงึ มีความ

สัมพันธ์อยู่ในระดับน้อย 4.50 – 5.00 คะแนน หมายถึง

มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อยที่สุด  มีค่า Cronbach’s

alpha coefficient เทา่กบั 0. 93

การวเิคราะหข้์อมลู

นำเสนอภาวะเครียดของครูที่สอนนักเรียนพิการ

ทางการศึกษา โดยใช้ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

กับภาวะเครียดของครูที่สอนนักเรียนพิการทางการศึกษา

โดยอาศัย chi-square test และใช้ multiple logistic

regression โดยวิธ ี forward conditional logistic

regression เพื่อหาปัจจัยทำนายภาวะเครียดของครูที ่

สอนนักเรียนพิการทางการศึกษา โดยกำหนดนัยสำคัญ

ทางสถติท่ีิระดบัน้อยกวา่ 0.05

ผลการศึกษา

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างจำนวน 202 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญงิ (ร้อยละ 87.1) มีอายนุ้อยกวา่ 30 ปี (ร้อยละ 33.2)

มีสถานภาพสมรสแบบคู่ ไม่ได้เรียนจบวิชาเอก/โททาง

ด้านการศึกษาพิเศษ มีรายได้ส่วนตัวเฉลี ่ยต่อเดือน

11,300 บาท มีรายได้รวมของครอบครัวต่อเดือนอยู่ที ่

25,000 - 49,999 บาท มีจำนวนชั่วโมงการสอนพิเศษ

คิดเป็น 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน

90 คน ท่ีมีรายไดจ้ากการสอนพเิศษ 1,000 - 2,499 บาท
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ความเครยีดและปจัจัยทีเ่กีย่วขอ้งในครทูีส่อนนกัเรยีนพกิารทางการศกึษาระดบัชัน้

อนุบาลและประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ในเขตกรงุเทพมหานคร

มากที่สุด จำนวน 37 คน (ร้อยละ18.3) และพบว่ามี

จำนวน 15 คน ที่มีจำนวนชั่วโมงการทำอาชีพเสริมอื่น ๆ

ตอ่สัปดาห ์คดิเปน็ 5 ช่ัวโมง โดยมรีายไดม้ากกวา่ 10,000

บาท จำนวน 7 คน (ร้อยละ 46.7) ส่วนใหญมี่สถานะทาง

การเงินในครอบครัวอยู่ในเกณฑ์เพียงพอแต่ไม่มีเหลือเก็บ

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจำตัวทางกาย และ

มีเพียง 1 คน ที่มีประวัติโรคทางจิตเวช โดยพบว่าเป็น

โรคอารมณแ์ปรปรวน (ร้อยละ 0.5) (ตารางที ่1)

ตารางที ่1.  ข้อมูลส่วนบคุคล

ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน ร้อยละ ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน ร้อยละ

เพศ จำนวนชัว่โมงสอนพเิศษตอ่สัปดาห์ (n = 90)
หญิง 176 87.1 1 – 5 ช่ัวโมง 56 27.7
ชาย 26 13.0 6 – 10 ช่ัวโมง 26 12.9

อายุ > 11 ช่ัวโมง  8 4.0
น้อยกวา่ 30 ปี 67 33.2 min = 2 ช่ัวโมง, max = 30ช่ัวโมง, mode = 5 ช่ัวโมง
31 - 40 ปี 59 29.2 median = 5 ช่ัวโมง
41- 50 ปี 50 24.8 รายได้จากคา่สอนพเิศษตอ่เดือน (n = 90)
มากกวา่ 50 ปี 26 12.9 น้อยกวา่ 1,000 บาท 3 1.5

mean = 37.27, SD = 9.63 ปี, min = 57 ปี, max = 60 ปี 1,000 – 2,499 บาท 37 18.3
สถานภาพสมรส 2,500 – 4,999 บาท 30 14.9

คู่ (สมรส / ไม่สมรส) 109 53.9 > 5,000 บาท 20 9.9
โสด 83 41.1 min = 500 บาท, max = 20,000 บาท,  mode = 4,000 บาท
หยา่รา้ง / แยกกนัอยู่ 9 4.5 median = 2,500 บาท
คู่สมรสเสียชีวิต 1 0.5 จำนวนชัว่โมงการทำอาชพีเสริมอืน่ๆ ต่อสัปดาห์ (n = 15)

เรียนจบวชิาเอก / วิชาโททางดา้นการศกึษาพเิศษ 1 – 6 ช่ัวโมง 9 4.5
ไม่ได้เรียน 175 86.6 > 6 ช่ัวโมง 6 3.0
เรียน 27 13.4 min = 3 ช่ัวโมง, max = 20 ช่ัวโมง, mode = 5 a ช่ัวโมง

รายได้ส่วนตัวต่อเดือน median = 6 ช่ัวโมง
น้อยกวา่ 10,000 บาท 113 55.9 รายได้จากการทำอาชพีเสริมอืน่ๆ ต่อเดือน (n = 15)
10,000 – 19,999 บาท 74 36.6 น้อยกวา่ 5,000 บาท 4 26.7
> 20,000 บาท 15 7.4 5,000 – 9,999 บาท 4 26.7

mean = 11,300, SD = 4,002 บาท, min = 4,000 บาท > 10,000 บาท 7 46.7
max = 25,500 บาท min = 2,000 บาท, max = 20,000 บาท, mode = 5,000a บาท
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน median = 9,500 บาท

น้อยกวา่ 15,000 บาท 32 15.8 ความเพียงพอของรายได้
15,000 – 24,999 บาท 36 17.8 เพียงพอและมีเหลือเก็บ 62 30.7
25,000 – 49,999 บาท 77 38.1 เพียงพอแต่ไม่มีเหลือเก็บ 87 43.1
> 50,000 บาท 57 28.2 ไม่เพียงพอแต่ไม่มีหนี้สิน 25 12.4

mean = 36,700, SD = 23,900 บาท, min = 4,000 บาท ไม่เพียงพอและมีหนี้สิน 28 13.9
max = 25,500 บาท โรคประจำตัวทางกาย

ไม่มี 168 83.2
มี 34 16.8

โรคประจำตัวทางจิตเวช
ไม่มี 201 99.5
มี 1 0.5
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ข้อมลูการสอน

จากการศึกษา พบว่ากลุ ่มตัวอย่างจำนวน

202 คน ส่วนใหญ่สอนในระดับประถมศึกษา จำนวน

119 คน (ร้อยละ 58.9) มีระยะเวลาการเป็นครูน้อยกว่า

2 ปี  มีประสบการณ์ในการเป็นครูสอนนักเรียนพิการทาง

การศกึษา ต้ังแต ่10 ปี เคยเขา้รับการอบรมครสูอนนกัเรยีน

พกิารทางการศกึษา (ร้อยละ 41.1) จากการศกึษา พบวา่

มีกลุ ่มตัวอย่างจำนวน 85 คน สอนวิชาภาษาไทยใน

นักเรียนปกติล้วนมากที่สุด (ร้อยละ 18.8)  กลุ่มตัวอย่าง

จำนวน 32 คน สอนวชิาคณติศาสตรใ์นนกัเรยีนพกิารทาง

การศกึษาลว้นมากทีสุ่ด (ร้อยละ7.9) กลุม่ตวัอยา่งจำนวน

178 คน (ร้อยละ 43.6) มีรายวิชาที ่สอนร่วมระหว่าง

นักเรียนพิการและนักเรียนปกติ และพบว่ากลุ่มตัวอย่าง

สอนวิชาภาษาไทยมากที่สุดเช่นกัน และมีกลุ่มตัวอย่าง

จำนวน 110 คน (ร้อยละ 54.5) รับผิดชอบนักเรียนพิการ

ทางการศึกษาประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้มากที่สุด

(ตารางที ่2)

ตารางที ่2.  ข้อมูลการสอน

ข้อมลูการสอน จำนวน รอ้ยละ ขอ้มลูการสอน จำนวน  ร้อยละ

ระดับช้ันทีส่อน รายวิชาท่ีสอนนักเรียนพิการทางการศกึษาล้วน (n = 32)
- อนุบาล 75 37.1 - คณิตศาสตร์ 16 7.9
- ประถมศึกษา 119 58.9 - ภาษาไทย 15 7.4
- สอนท้ัง 2 ระดับ 8 4.0 - ศิลปะ 10 5.0
ระยะเวลาการเปน็ครู - ภาษาอังกฤษ 9 4.5
น้อยกว่า 2 ปี 121 59.9 - วิทยาศาสตร์ 7 3.5
2 - 4.99 ปี 30 14.9 - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6 3.0
5 - 9.99 ปี 40 19.8 - การงานอาชพีและเทคโนโลยี 5 2.5
> 10 ปี 68 33.7 - สุขศึกษา และพลศึกษา 4 2.0
Mean ± SD = 8.98 ± 8.58 ปี, min = 0.17 ปี, max = 35 ปี รายวิชาท่ีสอนรว่มระหวา่งนักเรียนพกิารทางการศกึษา
ประสบการณ์การเป็นครสูอนนกัเรียนพกิารทางการศกึษา และนักเรียนปกติ (n = 178)
น้อยกว่า 2 ปี 67 33.2 - ภาษาไทย 88 43.6
2 - 4.99 ปี 56 27.7 - คณิตศาสตร์ 76 37.6
5 - 9.99 ปี 40 19.8 - ศิลปะ 75 37.1
> 10 ปี 68 33.7 - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 60 24.8
Mean ± SD = 4.99 ± 5.05 ปี, min = 0.17 ปี, max = 22 ปี - วิทยาศาสตร์ 41 20.3
การอบรมครแูละบุคลากรทางการศกึษาพิเศษ - การงานอาชพีและเทคโนโลยี 41 20.3
ไม่เคย 119 58.9 - ภาษาอังกฤษ 39 19.3
เคย 83 41.1 - สุขศึกษา และพลศึกษา 38 18.8
รายวิชาท่ีสอนรวมทกุระดับช้ัน (n = 202) ประเภทนกัเรียนพกิารทางการศกึษาทีรั่บผิดชอบ
- ภาษาไทย 115 56.9 - บกพร่องทางการเรยีนรู้ 110 54.5
- คณิตศาสตร์ 103 51.0 - ออทิสติก 102 50.5
- ศิลปะ 80 39.6 - บกพร่องทางสตปัิญญา 101 50.0
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 77 38.1 - บกพร่องทางพฤตกิรรมหรืออารมณ์ 96 47.5
- ภาษาอังกฤษ 60 29.7 - บกพร่องทางการพดูและภาษา 87 43.1
- วิทยาศาสตร์ 56 27.7 - บกพร่องพัฒนาการและการเคลือ่นไหว 60 29.7
- การงานอาชพีและเทคโนโลยี 54 2.6 - บกพร่องทางการไดยิ้น 26 12.9
- สุขศึกษา และพลศึกษา 47 23.3 - พิการซ้อน 22 10.9
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อนุบาลและประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ในเขตกรงุเทพมหานคร

ข้อมูลด้านภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ และ

ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จำนวน 107 คน (ร้อยละ

53.0) มีค่าระดับคะแนนภาระงานและหน้าที ่ความรับ

ผิดชอบอยูท่ี่ 2.50 - 3.49 คะแนน หมายถงึ มีภาระงานและ

หน้าท่ีความรบัผิดชอบอยู่ในระดบัปานกลาง  กลุ่มตัวอย่าง

จำนวน 75 คน (ร้อยละ 37.1) มีค่าระดับคะแนนความ

สัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาอยู่ท่ี 2.50 -3.49 คะแนน หมายถึง

มีความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับปานกลาง

และกลุม่ตัวอยา่งจำนวน 70 คน (ร้อยละ 34.7) มีค่าระดบั

คะแนนความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานอยู่ที่ 2.50 - 3.49

หมายถึง มีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับ

ปานกลางเชน่กนั (ตารางที ่3)

ความเครยีดจากการทำงาน

ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 202 คน

พบว่ามีความเครียดจากการทำงานจำนวน  103 คน

(ร้อยละ 51.0) ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน 2.20  โดยมีความ

เครยีดจากการทำงานอยูใ่นระดบันอ้ย (ตารางที ่4)

ตารางท่ี 2.  ข้อมูลการสอน (ต่อ)

ข้อมลูการสอน จำนวน รอ้ยละ ขอ้มลูการสอน จำนวน รอ้ยละ

รายวิชาท่ีสอนนักเรียนปกติล้วน (n = 85) - บกพร่องทางการเหน็ 7 3.5
- ภาษาไทย 38 18.8
- คณิตศาสตร์ 34 16.8
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 27 13.4
- ภาษาอังกฤษ 24 11.9
- วิทยาศาสตร์ 18 8.9
- ศิลปะ 18 8.9
- การงานอาชพีและเทคโนโลยี 14 6.9
- สุขศึกษา และพลศึกษา 12 5.9

ตารางท่ี 3. ข้อมูลด้านภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา

และเพ่ือนร่วมงาน

ภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ N (%)

และความสมัพนัธก์บัผูบั้งคบับัญชาและเพือ่นรว่มงาน  (n = 202)

ภาระงานและหนา้ทีค่วามรบัผิดชอบ   คา่คะแนน 2.50 - 3.49 a 107 (53.0)

Mean ± SD = 2.88 ± 0.70, min = 1.08, max = 4.42

ความสมัพนัธก์บัผู้บังคบับัญชา           คา่คะแนน 2.50 - 3.49  b 75 (37.1)

Mean ± SD = 2.27 ± 0.87, min = 1.00, max = 4.62

ความสมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงาน            คา่คะแนน 2.50 - 3.49  b 70 (34.7)

Mean ± SD = 2.15 ± 0.86, min = 1.00, max = 4.79

a   ประเมนิจากแบบสอบถามภาระงานและหนา้ทีค่วามรบัผิดชอบ

b  ประเมนิจากแบบสอบถามความสมัพนัธกั์บผู้บังคบับัญชาและเพือ่นรว่มงาน
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จากการใช้จุดตัดค่าเฉลี่ยคะแนนของแบบสอบ

ถามความเครียดจากการทำงาน  โดยรวมกลุ่มที่มีความ

เครียดในระดับปานกลางถงึมากท่ีสุด เป็นผู้ท่ีมีความเครียด

จากการทำงาน พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ

เครยีดในระดบัปานกลางถงึมากทีสุ่ด ไดแ้ก ่รายไดส่้วนตวั

ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท รายได้รวมของครอบครัว

ต่อเดือนน้อยกว่า 35,000 บาท การไม่ได้เข้ารับอบรมครู

และบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ สอนวิชาคณิตศาสตร์

รวมทุกระดับชั้น  สอนวิชาภาษาอังกฤษในนักเรียนปกติ

ล้วน สอนวชิาคณติศาสตรท์ีส่อนรว่มระหวา่งนกัเรยีนปกติ

และนักเรียนพิการทางการศึกษา สอนนักเรียนพิการ

ประเภทออทสิติก สอนวิชาภาษาไทยและวชิาวิทยาศาสตร์

รวมทุกระดับชั้น (p = <0.01) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

ความเครยีด ไดแ้ก ่สอนวชิาคณติศาสตรใ์นนกัเรยีนพกิาร

ทางการศึกษาล้วน สอนนักเรียนพิการประเภทบกพร่อง

ทางการพดูและภาษา (p = <0.05) และปัจจัยท่ีมีนัยสำคัญ

ทางสถติิท่ีระดบั p < 0.001 ไดแ้ก ่ มีภาระงานและหนา้ที่

ความรับผิดชอบในระดับมาก มีความสัมพันธ์กับผู้บังคับ

บัญชาและเพือ่นรว่มงานอยูใ่นระดบัไม่ด ี (ตารางที ่5)

ตารางที ่4.  ความเครยีดจากการทำงาน

ระดับความเครยีด N (%)

ระดับน้อยท่ีสุด    (ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49) 24 (11.9)

ระดับน้อย           (ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49) 103 (51.0)

ระดับปานกลาง   (ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49) 74 (36.6)

ระดับมาก           (ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49) 1 (0.50)

ระดับมากท่ีสุด    (ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00) 0 (0.00)

ตารางที ่5. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเครียดในครูที่สอนนักเรียนพิการทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงาน

คณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน ในเขตกรงุเทพมหานคร กับปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง

ปัจจยั (n = 202) กลุ่มที่มีความเครียด กลุ่มที่มีความเครียด X2 p- value

น้อยที่สุดถึงน้อย ปานกลาง ถึงมากทีสุ่ด

(n = 127)  N (%) (n = 75) N (%)

รายไดส่้วนตวั/เดอืนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท 58 (53.2) 51 (46.8) 9.465 0.002 **

รายไดร้วมของครอบครวั/เดอืนนอ้ยกวา่ 35,000 บาท 44 (50.6) 43 (49.4) 9.899 0.002 **

ไม่ได้เข้ารับอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ 65 (54.2) 55 (45.8) 9.595  0.002 **

รายวิชาที่สอนรวมทุกระดับชั้น

- สอนวชิาภาษาไทย 81 (70.4) 34 (29.6) 6.544 0.011*

- สอนวชิาคณติศาสตร์ 76 (73.8) 27 (26.2) 10.726 0.001**

- สอนวชิาวทิยาศาสตร์ 42 (75.0) 14 (25.0) 4.883 0.027 *

วิชาที่สอนนักเรียนปกติล้วน

 - วิชาภาษาองักฤษ 8 (33.3) 16 (66.7) 10.180 0.001**

วิชาที่สอนนักเรียนพิการทางการศึกษาล้วน

- วิชาคณติศาสตร์ 14 (87.5) 2 (12.5) 4.515 0.034*
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อนุบาลและประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ในเขตกรงุเทพมหานคร

ปัจจัยทำนายภาวะเครียดในครูที่สอนนักเรียนพิการ

ทางการศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร

เมื่อควบคุมตัวแปรอื่น ๆ เพื่อหาตัวแปรที่มีความ

สัมพันธ์กับภาวะเครียดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติการ

ถดถอยพหุสัมพันธ์ด้วยวิธี multiple logistic regression

ผลปรากฏว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดในระดับ

ปานกลางถึงมากที่สุด ได้แก่ รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า

10,000 บาท การไม่ได้เข้ารับการอบรมครูและบุคลากร

ทางการศึกษาพิเศษ การสอนวิชาภาษาอังกฤษนักเรียน

ปกติล้วน การสอนนักเรียนพิการประเภทบกพร่องทาง

การพูดและภาษา และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานไม่ดี

(ตารางที ่6)

ตารางที ่5. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเครียดในครูที่สอนนักเรียนพิการทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงาน

คณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน ในเขตกรงุเทพมหานคร กับปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง

ปัจจยั (n = 202) กลุ่มที่มีความเครียด กลุ่มที่มีความเครียด X2 p- value

น้อยที่สุดถึงน้อย ปานกลาง ถึงมากทีสุ่ด

(n = 127)  N (%) (n = 75) N (%)

วิชาที่สอนรว่มนักเรียนปกติและนักเรียนพิการ

ทางการศึกษา

 - วิชาคณติศาสตร์ 58 (76.3) 18 (23.7) 9.435 0.002**

ประเภทความพกิารในนกัเรียนทีรั่บผิดชอบ

- บกพร่องทางการพดูและภาษา 62 (71.3) 25 (28.7) 4.612 0.032*

- ออทิสติก 79 (74.5) 27 (25.5) 10.027 0.002**

มีภาระงานและหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 84 (56.4) 65 (43.6) 10.264 <0.001**

ในระดบัมาก

มีความสมัพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 39 (46.4) 45 (53.6) 16.655 <0.001**

ในระดับไม่ดี

มีความสมัพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานในระดบัไม่ดี 34 (44.2) 43 (55.8) 18.671 <0.001**

* p < 0.05     ** p < 0.01

ตารางที ่6. ปัจจัยทำนายภาวะเครียดในครูที ่สอนนักเรียนพิการทางการศึกษาระดับอนุบาล และประถมศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  วิเคราะห์

ดว้ยสถติแิบบถดถอยพหสัุมพนัธ ์multiple logistic regression

ปัจจัย Adjusted 95% CI of OR p - value

รายไดส่้วนตวั/เดอืนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท 0.420 0.216 - 0.8160 0.010 **

ไม่ได้เข้ารับการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ 0.457 0.229 - 0.913 0.026 **

การสอนภาษาอังกฤษในนักเรียนปกติล้วน 4.171 1.515 - 11.473 0.006 **

การสอนนักเรียนพิการประเภทบกพร่องทางการพูดและภาษา 0.485 0.244 – 0.963 0.039 *

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ไม่ดี 4.277 2.192 – 8.342 < 0.01 **

* p < 0.05     ** p< 0.01
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วิจารณ์

จากการศึกษา พบว่าครูที ่สอนนักเรียนพิการ

ทางการศึกษาจำนวน 103 คน (ร้อยละ 37.13) มีความ

เครยีดจากการทำงานอยูใ่นระดบันอ้ย (  = 2.20) ปัจจัย

ที่สัมพันธ์กับภาวะเครียด ได้แก่ รายได้ส่วนตัวต่อเดือน

น้อยกว่า 10,000 บาท การไม่ได้เข้ารับการอบรมครูและ

บุคลากรทางการศึกษาพิเศษ การสอนวิชาภาษาอังกฤษ

นักเรยีนปกตล้ิวน การสอนนกัเรยีนพกิารประเภทบกพรอ่ง

ทางการพูดและภาษาและความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

ไม่ดี  ความเครียดในครูจากการศึกษานี้ เมื่อเปรียบเทียบ

กับการศึกษาที ่ผ่านมา ได้แก่ การศึกษาความเครียด

ความรู้สึก และความต้องการของครูต่อการจัดการเรียน

การสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมในชั้นเรียน

ปกติของกรองทิพย์นาควิเชตร (6) พบว่าครูส ่วนใหญ่

(ร้อยละ 82.16) มีความเครียดอยู่ในระดับปกติ ซึ่งเป็น

กลุม่ทีมี่คะแนนความเครยีดตำ่สดุ และการศกึษาเกีย่วกบั

ภาวะเครียดจากการทำงานของครูระดับมัธยมศึกษา ใน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษานครปฐม เขต 1 ของทศพล บุญธรรม(5)

พบวา่ครมีูความเครยีดอยูใ่นระดบันอ้ย (  = 1.82) สอด

คล้องกับการศึกษาเกี่ยวกับความเครียดของครูยุคปฏิรูป

การศึกษา : กรณีครูสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด

เชียงใหม่ ของสีจันทร์ ใจป้อ(7) พบว่าครูส่วนใหญ่(ร้อยละ

56.80) มีระดับความเครียดอยู่ในเกณฑ์ปกติ หรือจัดอยู่

ในระดับต่ำ ซึ่งมีปัจจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

มีผลต่อความเครยีดของครมูากท่ีสุด ความเครยีดในเกณฑ์

ปกตินี ้มีความหมายตรงกับความเครียดในระดับต่ำที ่

ชูทิตย์ ปานปรีชา(8) ให้ความหมายของความเครียดระดับ

ต่ำไว้ว่า เป็นภาวะของจิตใจที่มีความเครียดอยู่เล็กน้อย

ถือว่าเป็นภาวะปกติที่พบได้ในชีวิตประจำวันของทุกคน

และสอดคล้องกับการศึกษาของ Grant (9)  ที่ศึกษาความ

เครียดในการประกอบอาชีพครูที่สอนในวิทยาลัย 4 แห่ง

ใน Toronto, Ontario และ Canada พบวา่ร้อยละ 73 ของ

กลุ่มตัวอย่างมีความเครียดในระดับน้อยเกิดขึ้นเป็นบาง

คร้ังบางคราว

การศึกษาครั้งนี้ พบว่าปัจจัยทำนายความเครียด

ในครทูีส่อนนกัเรยีนพกิารทางการศกึษา ไดแ้ก่

รายไดส่้วนตวัต่อเดอืนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท

เป็นปัจจัยที ่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดในครูกลุ ่ม

ตัวอย่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 ผล

การศึกษา พบว่าครูที่มีสถานะทางเศรษฐกิจต่างกัน จะมี

ความเครียดในด้านต่าง ๆ แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ

การศกึษาของทวิา หอมสวสัดิ์(10)   ทีศ่กึษาความเครยีดของ

ครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถม

ศึกษา อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี พบว่าครูที ่มี

รายได้ของเงินเดือนแตกต่างกัน มีระดับความเครียด

แตกต่างกัน และสอดคล้องกับการศึกษาของปติภา

จันทร์สม(11)  พบว่าระดับรายได้ต่อเดือนของเจ้าหน้าที่

สำนักข่าวกรองแห่งชาติที่มีระดับรายได้ต่อเดือนน้อยมี

แนวโนม้ท่ีจะมีระดบัความเครยีดสงูกวา่เจา้หนา้ทีท่ี่มีระดบั

รายได้ต่อเดือนมาก รายได้เป็นปัจจัยหนึ่งที ่สำคัญต่อ

การดำรงชีวิต รายได้ที่มากและเพียงพอ สามารถทำให้

สถานภาพของบุคคลได้รับการยอมรับนับถือทำให้บุคคล

มีความรู้สึกมั่นคง  ดังนั้นหากบุคคลมีรายได้น้อยหรือ

ไม่เพียงพอ จะทำให้ความต้องการต่าง ๆ  ของบุคคลไม่ได้รับ

การตอบสนอง จะเกิดความคับข้องใจและไม่สามารถ

ทนทานหรือเผชิญสภาวะความเครียดได้ดีเท่าบุคคลที่มี

รายได้มาก บุคคลที่มีสถานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน

ย่อมมีภาวะความเครียดแตกต่างกันด้วย ที่เป็นเช่นนี้อาจ

เป็นเพราะว่าในปัจจุบันครูมีการดำเนินชีวิตที่มีการแข่งขัน

กันในด้านวัตถุนิยมสูงและการเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจ

ที่ตกต่ำ จึงทำให้สถานะทางการเงินของครูส่งผลทำให้มี

ความเครียดต่อปัจจัยต่าง ๆ กันไปด้วย ดังนั้นจึงกล่าว

ได้ว่า ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ว่าต่ำหรือสูงล้วนมีผลต่อ

การดำเนินชีวิตเช่นเดียวกัน

การไม่ได้เข้ารับการอบรมครูและบุคลากร

ทางการศึกษาพิเศษ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ

ความเครียดในครูกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที ่ระดับ 0.01 โดยครูที ่ไม่ได้เข้ารับการอบรมมีโอกาส
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ความเครยีดและปจัจัยทีเ่กีย่วขอ้งในครทูีส่อนนกัเรยีนพกิารทางการศกึษาระดบัชัน้

อนุบาลและประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ในเขตกรงุเทพมหานคร

เกดิความเครยีดไดสู้งกวา่ครทูีไ่ดเ้ขา้รบัการอบรม 0.4 เทา่

สอดคลอ้งกบัการศกึษาของกรองทพิย ์นาควเิชตร(6) พบวา่

ครูส่วนใหญ่(ร้อยละ 79.6) ไม่ได้เรียนจบทางด้านการ

ศึกษาพิเศษ จะมีความเครียดสูงและมีความต้องการ

เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เช่น

เดียวกับการศึกษาของสายใจ ชุปวา(12) พบว่าการฝึก

อบรมเป็นวิธีการกระตุ้นและพัฒนาคนให้มีความตื่นตัว

และแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อีกทั้งยังเป็นการดำรงไว้ซึ่ง

ความรู้ที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัยอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าบุคคลนั้น

จะผ่านการศึกษาระดับสูงมาก็ตาม ผู้วิจัยมีความเห็น

เพิ่มเติมว่า การเข้ารับการอบรมเป็นการเสริมสร้างเพิ่มพูน

ความรู้  ความเข้าใจ ทักษะ ความชำนาญ และความคิด

ที่เหมาะสมให้กับครู สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในพฤติกรรม เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น การที่ครูยังขาดความรู้ ความเข้าใจ

อาจมีสาเหตุหนึ่งคือครูที่ไม่ได้เรียนจบมาโดยตรงทางด้าน

การศึกษาพิเศษทำใหไ้ม่มีความเขา้ใจดีพอกับการท่ีจะต้อง

ดูแลเด็กกลุ่มนี้ ดังนั้นความต้องการที่จะเข้ารับการอบรม

ครแูละบคุลากรทางการศกึษาพเิศษจงึเปน็ทีต่อ้งการ และ

จำเป็นแก่ครูที่สอนเด็กกลุ่มนี้

การสอนวิชาภาษาอังกฤษในนักเรียนปกติ

ล้วน เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะเครียดในครู

กลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01

ผลการศกึษาทีผ่่านมาของรตันา ธรรมวงศ์(13) ศึกษาสภาพ

การจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษของครใูนช้ันประถม

ศกึษาปทีี ่1 ตามหลกัสตูรภาษาองักฤษ พุทธศกัราช 2539

พบว่าครูส่วนใหญ่มีจำนวนชั่วโมงสอนมากเกินไป ทำให้

ไม่มีเวลาจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มที่

ครูขาดความรู้ และทักษะในการเลือกรูปแบบการสอนที่

เหมาะสม และยังพบอีกว่า ครูส่วนใหญ่มีทัศนคติในการ

สอนภาษาอังกฤษไม่ดี คือ ครูไม่มีความมั่นใจในการสอน

ภาษาอังกฤษเพราะไม่ได้จบวิชาเอกภาษาอังกฤษมาโดย

ตรง หรือคนที่จบเอกภาษาอังกฤษกลับมองว่าตนเองคง

สอนได้ไม่ดีเท่ากับครูชาวต่างประเทศ  เนื่องจากไม่ใช่เจ้า

ของภาษาทำใหไ้ม่กลา้สอน ไม่กลา้พดู เพราะกลวัสำเนยีง

ผิดเพี้ยนไป อย่างไรก็ตามวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ต้อง

มีความแม่นยำต่อเนื้อหาในการสอน และต้องมีการฝึก

ปฏิบัติมาก การสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาลและ

ประถมศึกษาเป็นการปูพื้นฐานด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร

ให้กับเด็ก เป็นวิชาที่ต้องเตรียมการสอน และใช้ทักษะใน

การสอนมาก(14) ครูต้องพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ

ทั้งทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน บาง

โรงเรียนขาดความชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายและมาตรฐาน

การสอนในบางโรงเรียนมีปัญหาการขาดครูเอกภาษาอังกฤษ

ทำให้ต้องใช้ครูที่ไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษมาสอนแทนยิ่ง

ส่งผลต่อความเครียดในการทำงานมากขึ้น จากการศึกษา

น้ีนอกจากครจูะสอนวชิาภาษาองักฤษ ซ่ึงเปน็วชิาหลกัแลว้

ยังต้องดูแลรับผิดชอบนักเรียนพิการเป็นการเพิ่มภาระงาน

ให้กับครูกลุ่มนี้ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อความ

เครียดได้

การสอนนักเรียนพิการประเภทบกพร่องทาง

การพูดและภาษา เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะ

เครียดในครูกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่

ระดับ 0.05 การศึกษาครั้งนี้ พบว่าบทบาทหน้าที่ของครู

ที่ไม่ได้สอนนักเรียนพิการประเภทบกพร่องทางการพูดและ

ภาษา มีโอกาสเกิดความเครียดได้มากกว่าครูท่ีสอนนักเรียน

กลุ ่มนี ้โดยเฉพาะ อาจเนื ่องจากการที ่มีปริมาณงานที่

มากเกินไป และมีภาระงานด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากงาน

สอนประจำ ทำให้ครูต้องแสดงบทบาท และมีความรับผิด

ชอบที่หลายรูปแบบแตกต่างกันไป การทำงานที่คลุมเครือ

ไม่ชัดเจน สามารถก่อให้เกิดความเครียดได้ Alan A.(15)

ยังกล่าวเช่นเดียวกันว่า การรับผิดชอบงานปฏิบัติที่ไม่มี

ขอบเขตแน่นอนสามารถทำให้เกิดความเครียดได้   อีกทั้ง

สอดคล้องกับการศึกษาของรจเรข วีรยวรรธนะ(16)  ที่พบว่า

นอกจากครูจะมีชั่วโมงสอนวิชาต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานประจำ

ที่ต้องรับผิดชอบแล้ว ครูยังต้องมีภาระงานอื่นที่ต้องรับผิด

ชอบหลายดา้น ได้แก ่งานธรุการชัน้เรยีน งานดา้นกจิกรรม

และบริการนักเรียน งานปกครองและงานแนะแนว หน้าที่

ครูเวร รับผิดชอบโครงการอื่น ๆ สิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะ
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งานหรือบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะงานของครู

เช่นเดียวกับการศึกษาของบัวจันทร์ ทะระมา(17) พบว่า

ครูที่ต้องรับผิดชอบงานในหลายภารกิจจะส่งผลเสียแก่

ร่างกายและจิตใจ รวมทั้งกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน

ของบคุลากรได ้ เปน็ทีน่า่สงัเกตวา่หากครไูดรั้บมอบหมาย

ให้รับผิดชอบนักเรียนพิการประเภทใดประเภทหนึ่งโดย

ตรงอาจทำให้ครูลดความเครียดลงได้ เนื่องจากครูได้ใช้

ทักษะ และประสบการณใ์นการดแูลนักเรียนแตล่ะประเภท

อย่างเต็มความสามารถ มีแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติ

งาน

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน เป็นปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์ต่อภาวะเครียดในครูกลุ่มตัวอย่าง อย่างมี

นยัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั < 0.01 สอดคลอ้งกบัการศกึษา

ของทศพล บุญธรรม(5)  ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะเครียดจาก

การทำงานของครูระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื ้นที ่การ

ศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วม

งานสามารถทำนายภาวะความเคร ียดจากการทำงาน

ของครูได้ร้อยละ 30.6 ผลการศึกษาสุขภาพจิตของครู

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครของจันทนา

สุวรรณอาสน์ (18) นอกจากจะพบว่าผู ้ที ่มีรายได้น้อยมี

ภาวะความเครยีดสงูกวา่ผูท้ีมี่รายไดม้ากแลว้ ยงัพบอกีวา่

ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานมีผลต่อ

ความเครียดในแต่ละวันได้เช่นกัน ผลการศึกษาที่ผ่านมา

สอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ที่ว่าปริมาณงานที่ทำมาก

เกินไป การตัดสินใจในการทำงาน กลัวความผิดพลาด

ในการทำงาน ขอบเขตของงานไมชั่ดเจน  เกิดความขดัแยง้

ในบทบาทเมื่อมีความขัดแย้งในหน้าที่การงานกับผู้อื ่น

และสภาพแวดลอ้มในทีท่ำงานไมด่ ี   ดงันัน้จงึกลา่วไดว้า่

สัมพันธภาพระหวา่งบุคคลในทีท่ำงานเปน็ส่วนหนึง่ท่ีสร้าง

ความเครียดให้เกิดกับครูได้ แต่ผลการศึกษาในครั้งนี้ไม่

สอดคล้องกับการศึกษาของนิธิกุล ลีลารัตนานุวัฒน์ และ

คณะ(19) ทีร่ายงานระดบัความเครยีดและปจัจัยทีเ่กีย่วขอ้ง

ของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา  พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนไม่มีผลกระทบ

ต่อระดับความเครียดของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ และมีความเห็นต่อการรายงานนี้ว่า เพื่อน

ร่วมสาขาวิชามีส่วนช่วยเหลือในด้านการเรียนเป็นอย่างดี

ผลการศึกษาดังกล่าว มีปัจจัยที่เหมือนและแตกต่างจาก

การศึกษาของผู้อื่น เนื่องจากการใช้เครื่องมือที่แตกต่าง

กัน ประกอบกับสภาพแวดล้อม รวมถึงพื้นฐานของกลุ่ม

ตวัอยา่งทีแ่ตกตา่งกนั  จึงทำใหผ้ลการวจัิยมคีวามเหมอืน

และแตกต่างกันไป

สรุป

ครูที่สอนนักเรียนพิการทางการศึกษาระดับชั้น

อนุบาลและประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักบริหาร

งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 51.0) มีความเครียด อยู่ใน

ระดบัน้อย  ปัจจัยทีสั่มพันธกั์บภาวะเครยีดและเปน็ปัจจัย

ทำนายภาวะเครียดในครูกลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ รายได้

ส่วนตัวต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท การไม่ได้เข้ารับ

การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ การสอน

นักเรยีนพกิารประเภทบกพรอ่งทางการพดูและภาษา และ

การมคีวามสมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงานไมด่ ีการทราบปจัจัย

เสี่ยงจะช่วยให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถคัดกรอง

กลุม่เสีย่ง และใหค้วามชว่ยเหลอืไดอ้ยา่งเหมาะสมตอ่ไป

กิตติกรรมประกาศ

ผู ้ว ิจ ัยขอขอบพระค ุณผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์

แพทย์หญิง ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์  ที่ให้คำแนะนำและ

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย  ขอขอบพระคุณ

อาจารย์ทศพล บุญธรรม ที่อนุญาตให้ใช้แบบสอบถาม

ภาระงานและหน้าที ่ความรับผิดชอบ แบบสอบถาม

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน

และแบบประเมนิความเครยีดจากการทำงาน และขอขอบ

พระคุณผู้อำนวยการโรงเรียนและครูในโรงเรียนสังกัด

สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กรุงเทพมหานคร ท่ีให้ความกรณุาในการเขา้ไปเกบ็ขอ้มูล
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