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ธราธร เบญจรูญ : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดจากการทางานในครูชาวต่างชาติ:
กรณี ศึ ก ษาโรงเรี ย นนานาชาติ ใ นกรุ ง เทพมหานคร ประเทศไทย. ( FACTORS
ASSOCIATED WITH JOB-RELATED STRESS AMONG EXPATRIATE TEACHERS:
A CASE STUDY OF INTERNATIONAL SCHOOLS IN BANGKOK THAILAND) อ.ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ดร. ณัฏฐา ฐานีพานิชสกุล, 93 หน้า.
บทคัดย่อ
ที่มาและความสาคัญ: ความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอันเป็นผลมาจากความเจริญแห่งยุคโลกา
ภิวัตน์ นั้ น มี อิทธิพลต่ อการศึก ษาและน ามาซึ่งความส าคัญ ของการศึกษานานาชาติ ดังเช่นใน
ประเทศไทยที่มีความต้องการรูปแบบการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติเพิ่มมากขึ้น การวิจัยนี้มี
จุดมุ่งหมาย ในการศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดจากการทางานในครูชาวต่างชาติใน
โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
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วิธีการดาเนินงาน: การวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งแบบตัดขวางถูกใช้ในการศึกษา
ครูผู้สอนชาวต่างชาติที่ทางานในโรงเรียนนานาชาติภายใต้การจดทะเบียนของสมาคมโรงเรียน
นานาชาติแห่งประเทศไทยเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยวิธีจับ
สลากสุ่ม 30 โรงเรียนจากจานวนโรงเรียนทั้งหมดจานวน 60 โรงเรียน หลังจากที่โรงเรียนตอบ
รับคาขอเข้าเก็บข้อมูล แบบสอบถามจานวน 220 ชุดถูกแจกจ่ายตามสัดส่วนโดยวิธีการสุ่ ม
คัดเลือกแบบตามสะดวก
ผลการศึกษา: ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา(ค่ าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD ) และ ร้อยละ) ค่าความสัมพันธ์ (เพียร์สัน) และการวิเคราะห์เชิงเส้นด้วยวิธีการ
ENTER ถูกนามาใช้ในการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียดของครูผู้สอนชาวต่างชาติ
กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดจากการทางาน ผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่าร้อยละ 86.4 มีระดับ
ความเครียดปกติ ด้านสังคมประชากร(สถานภาพ) ลักษณะการทางาน(ชั่วโมงการทางาน)และกลุ่ม
ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดความเครียด (การปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความพึงพอใจในการทางาน)
พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญตามลาดับ (p-value = 0.005, 0.004, 0.002, 0.001)

สรุปผล: ด้านสังคมประชากร ลักษณะการทางาน และกลุ่มปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดความเครียดใน
ครูชาวต่างชาติ พบว่ามีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการทางานในครูช าวต่างชาติในโรงเรียน
นานาชาติในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
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Background: Cultural has transformed and therefore the power of world and
globalization has produced an impact that influences in an education which goes
beyond as international context and became a prerequisite of the day. As in
Thailand, trend of international schools and expatriate teachers is rising. The
research aims the study to produce related factors of stress on expatriate
teachers working at the international schools in Bangkok, Thailand.
Methods: A Descriptive Cross Sectional study was used to study the expatriate
teachers working at international schools registered in ISAT, Bangkok Thailand. The
sampling technique started from random the international total 60 schools. Then,
the Lucky Draw technique was used to randomly draw 30 schools to participate.
After the schools accepted the request, the questionnaires were distributed as
proportional to size of expatriate teachers in the accepted school by using
convenience sampling technique (N=220).
Results: Data were analyzed by the descriptive statistic (Mean, Standard
deviation (SD) and Percentage), Pearson Correlation, and Multiple linear
regressions with ENTER method were used to find an association between stress
level of expatriate teachers and related factors. The results shown that 86.4%
were fall to normal stress, Socio-demographic: Marital status p-value=.005,
Working profile: working hours p-value=.004, and Stressors among expatriate
assignment: Cultural adjustment/shock p-value=.002, and job-satisfaction pvalue=.001.
Conclusion: Socio-demographic, Working profile, and Stressors among expatriate
assignment were associated to the stress among expatriate teachers who work at
international schools registered in ISAT, Bangkok Thailand.
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