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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 จากการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบันบุคคลตองเผชิญกับความกดดันตอการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา เทคโนโลยีตางๆ ทุกคนที่อยูในสภาพสังคมเชนนี้ ตองอยูใน
สภาวการณดิ้นรน ตอสูเพื่อความอยูรอด เพื่อความทัดเทียมทางดานสถานภาพทางสังคมตามระบบ
ทุนนิยม สภาพการณเชนนี้ทําใหตกอยูในภาวะของความเครียด  ซ่ึงเปนสถานการณที่บุคคลตอง
เผชิญกับความกดดันทางอารมณ อาจจะเกิดจากปจจัยใดปจจัยหนึ่งหรือหลายปจจัย ความเครียดเปน
ส่ิงที่เกิดขึ้นไดกับทุกคน ไมมีใครสามารถหลีกเลี่ยงได เหตุการณที่กอใหเกิดความเครียด เกิดขึ้น
เปนสวนหนึ่งของชีวิตและมีโอกาสทําใหทุกคนตกอยูภายใตภาวะวิกฤตทางอารมณได   

 ความเครียดที่เกิดขึ้นในแตละคน ถึงแมจะมีสาเหตุเดียวกัน แตปฏิกิริยาตอบสนองตอ
ภาวะความเครียดทั้งทางดานรางกายและจิตใจอาจแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการยอมรับ และ
ความสามารถในการปรับตัวของแตละบุคคล รวมทั้งพื้นฐานทางดานจิตใจ อารมณ สังคม และ
วัฒนธรรม  ตลอดจนสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของในขณะนั้น นอกจากนี้แลวในกลุมอาชีพตางๆ กันก็มี
ความเครียดที่เกิดขึ้นจากการทํางานเชนเดียวกัน  โดยเฉพาะผูที่เปนนักบริหารที่จะตองประสบกับ
ปญหาดังกลาว  เพราะตองคอยบริหารจัดการ  แกปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางาน รวมทั้งตองคอย
ประสานงานเพื่อใหงานสําเร็จผลตามที่ตั้งเปาหมายไว  ซ่ึงบุญทัน  ดอกไธสง  (2530, หนา 125)  ได
กลาววา ความเครียด คือ ภัยรายแรงของนักบริหารเพราะนักบริหารนั้นไดเผชิญกับสภาพแวดลอมที่
สําคัญ  4  ประการ  คือ  สภาพแวดลอมของงาน  สภาพแวดลอมของบุคคล  สภาพแวดลอมของสังคม  
และสภาพแวดลอมของรายได  ซ่ึงผูบริหารจําเปนตองคอยแกปญหาและตดัสินใจในเรื่องสําคัญอยู
ตลอดเวลา  นอกจากเรื่องงานที่ตองบริหารแลวการดําเนินชีวิตผูบริหารตองพบกับความเจ็บปวด  
บอบช้ํา  บางคนตองทอถอยหมดกําลังใจหาความสุขในชีวิตไมคอยได  นอกจากนี้ผูบริหารจะตอง
ปะทะสังสรรค  และปฏิสัมพันธกับคนและสิ่งตางๆ รอบดาน   

 ผูบริหารสถานศึกษาก็เปนผูหนึ่งที่จะตองพบกับความเครียดไมวาจะสังกัดใด โรงเรียนมี
ขนาดเล็กหรือขนาดใหญจะตองพบกับความเครียดในชวงใดชวงหนึ่งของการทํางานเสมอ เพราะ
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ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่รับผิดชอบงานและแกปญหาตางๆ  ภายในหนวยงานจึงมีโอกาสเกิด
ความเครียดไดมากกวาคนระดับอ่ืน  จนอาจจะเรียกไดวา ความเครียดเปนโรคของผูบริหาร  เพราะ
คงไมมีผูบริหารโรงเรียนคนใดที่ปรารถนาใหการบริหารงานของตนเองลมเหลว  แตการปฏิบัติงาน
ทามกลางสภาพสังคมที่แตกตางกันของครู  นักเรียน  และชุมชน  จะสงผลตอผูบริหารอยางมาก  ซ่ึง
ศรวณีย  บัวชม  (2539, หนา 5)  กลาววา  การปฏิบัติงานของผูบริหารในการจัดการศึกษาให
สถานศึกษาไดมาตรฐานนั้น เปนเรื่องที่ตองใชความรู ความสามารถและการตัดสินใจเมื่อมีอุปสรรค
ปญหาเกิดขึ้น  ภาวการณตางๆ  เหลานี้ยอมทําใหผูบริหารกับบทบาทหนาที่วา ผูบริหารตองมี
ปฏิสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชาที่มีความนึกคิดจิตใจที่หลากหลาย การพูดการกระทําใดๆ จะใช
ระบบเดียวกันกับทุกคนยอมไมได  ยอมกอใหเกิดความหนักใจ ผูบริหารจํานวนมากจึงเปนโรควิตก
กังวลเกี่ยวกับงานที่มอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาดูผิวเผินๆ ตําแหนงผูบริหารก็ดูสบายนั่งหองแอร
ภูมิฐาน มีคนคอยเอาใจ และดูมีอํานาจมีเกียรติผูคนนับหนาถือตา  แตภายในจิตใจผูบริหารแทบทุกคน
มักจะวิตกกังวลกอใหเกิดอาการตรึงเครียดอยูเสมอ  หากจะกลาวถึงลักษณะงานของผูบริหารอยาง
กวางๆ  แลวก็จะประกอบดวย  3  ประการใหญๆ คือ  ผูบริหารคือ  ผูที่ไดกระทําทุกอยางเพื่อใหเกิด
ความสําเร็จขึ้น  ตามเปาหมายของงานที่กําหนดเอาไว  ผูที่ตองยั่วยุใหบุคคลอื่นๆ ไดเขารวมมือ
ประสานกัน  และเปนผูที่มีสถานภาพเปนที่ยอมรับของบุคคลอื่น ในฐานะเปนหัวหนาทุกคนจะเขามา
กระทํากิจกรรมรวมกัน   

 การบริหารโรงเรียนเปนงานที่กอใหเกิดความเครียดมากที่สุดงานหนึ่ง  และจากการศึกษา
ของบุญ วนาสิน  (2534, หนา 17)  พบวา  คนไทยเครียดมากจนเปนโรคประสาทถึงรอยละ 40 ซ่ึง
คนที่เปนโรคนี้มากที่สุดคือ ครู ซ่ึงรวมถึงผูบริหารโรงเรียนดวย  การเกิดความเครียด อาจทําให
สุขภาพจิตและสุขภาพกายแยลง เกิดความวิตกกังวล เก็บตัวเบื่อหนาย เฉื่อยชา ไมอยากปฏิบัติงาน 
หนีงาน ตัดสินใจผิดพลาดหรือแสดงอาการกาวราว กลาวโทษ โยนความผิดใหผูอ่ืน เปนตน ซ่ึงหาก
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรี  ซ่ึงเปนบุคคลที่มีอิทธิพล
ตอสถานศึกษามีอาการหรือพฤติกรรมดังกลาวยอมสงผลกระทบตอขวัญและกําลังใจของคณะครู 
ซ่ึงจะสงผลกระทบถึงคุณภาพการศึกษาของนักเรียนและกอใหเกิดผลเสียหายกับวงการศึกษาของ
ไทย ดังนั้นในภาวะที่บุคคลเผชิญกับเหตุการณที่ทําใหเกิดความเครียด บางคนสามารถเผชิญกับ
เหตุการณนั้นไดอยางที่สามารถลดความเครียดที่เกิดขึ้นได ขณะที่บางคนอาจทําไมได นักจิตวิทยา
เชื่อวาความสามารถในการเผชิญความเครียดสวนหนึ่งมาจากลักษณะของบุคคล หรือที่เรียกวา  
บุคลิกภาพ  (Personality)  หรือคุณลักษณะ  (Trait)  กิตติกานต  (Kittikan, 1991, p. 55)  ใหความสําคัญ
ตอบุคลิกภาพอยางมากวาเปนปจจัยที่จะชวยลดความเชื่อมโยงระหวางเหตุการณที่ทําใหเกิด
ความเครียดกับความเจ็บปวย และไดเสนอแนวคิดเรื่องบุคลิกภาพที่เขมแข็ง (The Hardy 
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Personality) วาเปนทรัพยากรภายในตัวบุคคลที่จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญความเครียดและ
จัดการความเครียดไดบุคลิกภาพที่เขมแข็งมีองคประกอบ 3 ประการ คือความผูกพัน (Commitment) 
คือความสามารถที่จะเชื่อมความจริง ความสําคัญและคุณคาที่สนใจวาตนเองคือใคร และกําลังทํา
อะไร  ความสามารถดังกลาวทําใหบุคคลมีแนวโนมที่จะเอาตัวเองเขาไปผูกพันกับสถานการณใน
ชีวิตอยางเต็มที่  เชน  ในเรื่องของการทํางาน  ในครอบครัว  ในความสัมพันธกับผูอ่ืน  หรือในสถาบัน
ทางสังคม  ความผูกพันในสถานการณตางๆ ไมวาจะเกิดจากภายในหรือจากการชักนําของผูอ่ืน  จะ
ชวยปองกันความเจ็บปวยอันเนื่องจากผลของความเครียดได  และการควบคมุ  (Control)  เปนแนวโนม
ที่จะเชื่อและกระทําราวกับวาบุคคลสามารถมีอิทธิพลเหนือเหตุการณ  บุคคลที่มีลักษณะควบคุมจะ
มองหาคําอธิบายวา ทําไมเหตุการณที่เกิดขึ้น ไมไดเปนเพราะเพียงการกระทําของคนอื่นหรือ
เคราะหกรรมเทานั้น แตยังขึ้นอยูกับความรับผิดชอบของตนเองดวย  ลักษณะการควบคุมชวยลด
ความรุนแรงของอันตรายทางสุขภาพที่เกิดขึ้นจากความเครียดได  ลักษณะควบคุมทําใหบุคคลรับรู
เหตุการณที่ทําใหเกิดความเครียดในชีวิตวาเปนผลของการกระทําของตนเองที่สามารถทํานาย
ลวงหนาได กําหนดทิศทางไดและปรับเปลี่ยนได  นักบริหารที่ประทับใจในบทบาทที่ตนเองปฏิบัติ
จนไดมีการปรับเปลี่ยนตําแหนง ยอมมีความคิดถึงอิทธิพลที่เขาเองมีเหนือการทํางานและชีวิต
ครอบครัว  แมเหตุการณใดที่เขาไมสามารถควบคุมได  เชน  การตายของบิดา  มารดา  คนที่มีลักษณะ
ควบคุมก็ยังสามารถจะเผชิญกับเหตุการณนั้นได  รวมทั้งลักษณะทาทาย (Challenge) เปนความเชื่อ
วาการเปลี่ยนแปลงเปนแบบแผนปกติของชีวิต คนที่มีลักษณะทาทายจะมองเหตุการณที่ทําใหเกิด
ความเครียดในแงมุมที่วาเปนโอกาส และเปนสิ่งลอใจที่จะสรางความเจริญเติบโต ใหกับตนเอง
มากกวาที่จะเปนการคุกคามความมั่นคงในชีวิต การทาทายจะนําบุคคลไปสูการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในสิ่งแวดลอมของเขา  

 การบริหารงานของผูบริหารทามกลางสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่เปล่ียนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว  ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการปฏิรูปการศึกษาครั้งสําคัญของ
ประเทศ  มีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ซ่ึงถือไดวาเปนกฎหมายการศึกษา
ฉบับแรกของประเทศ  เปนเรื่องสําคัญที่ผูบริหารจะตองเขาใจ  และศึกษาใหถองแท  เพื่อที่จะนํามาใช
เปนแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  นอกจากนี้แลวการบริหารงานยังมีการกระจายอาํนาจ
ออกมาจากสวนกลาง  ใหแบงเปนเขตพื้นที่การศึกษา  มีการหลอมรวมทั้งประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาเขาดวยกัน  ซ่ึงกอใหเกิดความแตกตางและความหลากหลายมากขึ้นสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดชลบุรี  ไดแบงออกเปน  3  เขต  แตละเขตการศึกษามีความหลากหลายแตกตาง
กันมาก  เพราะจังหวัดชลบุรีเปนทั้งเมืองอุตสาหกรรม  เมืองทองเที่ยว  และโครงการพัฒนาตางๆ  
มากมาย  รวมทั้งมีความเจริญทางดานเศรษฐกิจ  ซ่ึงลักษณะดังกลาวยอมจะสงผลตอผูบริหารที่
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จําเปนจะตองปรับเปลี่ยนกลยุทธในการบริหารงาน  ใหสอดคลองกับสภาพของทองถ่ิน  ซ่ึงถา
ผูบริหารสารถปรับวิธีการทํางานไดก็จะไมเกิดปญหา  แตถาไมสามารถที่จะทําไดก็จะกอใหเกิด
ความเครียดในการบริหารงานอยางมาก 

 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดศึกษาบุคลิกภาพที่มีตอความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรี  เพื่อหาแนวทางปองกันควบคุมปจจัยที่กอใหเกิด
ความเครียดและนําผลการวิจัยไป ใชเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดนโยบายและมาตรการตางๆ
สําหรับจัดทําแผนพัฒนาผูบริหารเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานตอไป 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
1.2.1  ศึกษาบุคลิกภาพของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาในจงัหวดั

ชลบุรี 
1.2.2  ศึกษาความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด

ชลบุรี 
1.2.3  เปรียบเทียบความเครียดในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรี  จําแนกตามบุคลิกภาพของผูบริหาร 
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 

 1.3.1  ผลการวิจัยคร้ังนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษาและผูที่มีสวนเกี่ยวของ 
ทําใหทราบระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดชลบุรี  

1.3.2  เพื่อใหผูบริหารระดับนโยบายและผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดนําไปใชเปน
ขอมูลพื้นฐานในการกําหนดนโยบายและมาตรการตางๆสําหรับจัดทําแผนพัฒนาผูบริหารเพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานตอไป  

1.3.3  ทราบปจจัยที่ทําใหผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
ชลบุรี เกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน เพื่อนําไปใชในการแกไขปรับปรุงหรือพัฒนาปจจัยดานนั้นๆ  
ที่เปนสาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับผูบริหาร
ระดับนโยบายและผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรี  
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1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 

1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา  
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาบุคลิกภาพที่มีตอความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรี  โดยศึกษาบุคลิกภาพของผูบริหารสถานศึกษา 2 แบบ 
และความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 ดาน ดังนี้  
   1)  บุคลิกภาพของผูบริหารสถานศึกษา  2  แบบ  คือ 
    (1) บุคลิกภาพแบบ A 

 (2) บุคลิกภาพแบบ B 
    2)  ความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา  5  ดาน  คือ 
    (1)  ดานแรงบบีคั้นจากการบริหาร 
    (2)  ดานความรับผิดชอบการบริหาร 
    (3)  ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 
    (4)  ดานความขัดแยงระหวางบุคคล 
    (5)  ดานความคาดหวังในบทบาทหนาที ่
              1.4.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

           ประชากร  ไดแก  ผูบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ในจังหวดัชลบุรี  ปการศึกษา 2549  จํานวน  321  คน  จําแนกเปน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  
จํานวน  98  คน  เขตพืน้ทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 2  จํานวน  96  คน  และเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3  
จํานวน  126  คน  รวมทั้งสิ้น  จํานวน  321  คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดชลบุรี  การกําหนดกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่ และมอรแกน  (Krejcie & 
Morgan, 1970, p. 607-608)  เทียบสัดสวนของประชากรแลวสุมอยางงาย  จํานวน  181  คน 
 1.4.3  ตัวแปรที่จะศึกษา 
   1)  ตัวแปรตน ไดแก  

     (1)  บุคลิกภาพ 
  ก.  บุคลิกภาพแบบ A 
  ข.  บุคลิกภาพแบบ B 
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   2)  ตัวแปรตาม  ไดแก  ความเครียดในการบริหารสถานศึกษา  จํานวน  5  ดาน  คือ 
     (1)  ดานแรงบบีคั้นจากการบริหาร 
     (2)  ดานความรับผิดชอบการบริหาร 
     (3)  ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 
     (4)  ดานความขัดแยงระหวางบุคคล 
     (5)  ดานความคาดหวังในบทบาทหนาที ่
 

1.5  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
  
 ในการศึกษาบุคลิกภาพที่มีตอความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดชลบุรี  ผูวิจัยไดกําหนดกรอบความคิด  ตามแนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพของ
ผูบริหารสถานศึกษา  แบบ  A  และแบบ B  ของเฟรดแมน  และอัลเมอร  (Friedman & Ulmer, 
1984, p.  31-37)  และแนวคิดเกี่ยวกับความเครียดของซินเธยีร  อารและจอหน  ดับบลิว  (Cynthia R & 
John  W, 1990; อางถึงในชูศักดิ์  รอยพิลา,  2540, หนา  29)  ทั้ง  5  ดาน  คือ  ดานแรงบีบคั้นจาก
การบริหาร  ดานความรับผิดชอบการบริหาร ดานความสัมพันธระหวางบุคคล  ดานความขัดแยง
ระหวางบุคคล  และดานความคาดหวังในบทบาทหนาที่  ดังภาพ  1 

 
               ตัวแปรตน             ตัวแปรตาม  
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

ความเครียดในการบริหารถานศึกษาใน
5  ดาน ไดแก 
1.  ดานแรงบบีคั้นจากการบริหาร 

2.  ดานความรบัผิดชอบการบริหาร 
3.  ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 
4.  ดานความขดัแยงระหวางบุคคล 
5.  ดานความคาดหวังในบทบาทหนาที ่
 

บุคลิกภาพผูบริหารสถานศึกษาจําแนก
เปน 2 แบบ คอื 
1.  บุคลิกภาพแบบ A 
2.  บุคลิกภาพแบบ B 
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1.6  สมมติฐานการวิจัย 
 

 บุคลิกภาพของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
จังหวดัชลบุรี สงผลตอความเครียดในการบริหารสถานศึกษา 

 

1.7  คํานิยามศัพทเฉพาะ 

 
1.7.1  บุคลิกภาพของผูบริหาร  หมายถึง  คุณลักษณะโดยรวมของผูบริหารสถานศึกษาซึ่ง

แสดงออกทางการกระทํา  ความคิดเห็น  ทั้งที่เปดเผยและซอนเรนภายใน  ซ่ึงเปนผลมาจาก
พันธุกรรม  การเรียนรูและสภาพแวดลอม  ซ่ึงสามารถทดสอบไดดวยแบบทดสอบ  บุคลิกภาพ 
แบงเปน  2  แบบ  ไดแก 

 1)  บุคลิกภาพแบบ A  หมายถงึ  ผูบริหารที่มีพฤติกรรมเปนคนเรงรีบ เคล่ือนไหวเร็ว 
เดินเร็ว  กินเร็ว  ขับรถเร็ว  พูดเร็ว  มีความใจรอนกับเหตุการณตางๆ ที่ประสบ  มักคิดและทําใน
สองสิ่งหรือมากกวาในเวลาเดียวกัน ชอบเอาชนะในการแขงขันและเกม  มักโตแยงกับผูอ่ืน  มีความ
เครงเครียดสูง  ไมคอยผอนคลายอิริยาบถ  มีความรูสึกวาเวลาแตละวันไมพอเพียง  เกลียดการ
เสียเวลา  ไมชอบการรอคอย 

 2)  บุคลิกภาพแบบ B หมายถึง  ผูบริหารที่มีพฤติกรรมเปนคนผอนคลายไมตึงเครียด 
ไมเรงรีบ  เคลื่อนไหวอิริยาบถตามสบาย  ไมตองการแสดงออกหรือโตแยงโดยไมจําเปน  มี
ความคิดสรางสรรคมากกวา  

 1.7.2  ความเครียดในการบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ความรูสึกที่เกิดขึ้นเมื่ออยูทามกลาง
สภาวะแวดลอมอยางใดอยางหนึ่งหรือการเผชิญกับปญหาตางๆ  แลวรูสึกไมสบายใจ  คับของใจหรือ
ความวุนวายดานจิตใจอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานในหนาที่  แบงออกเปน     
5  ดาน  ดังนี้ 

 1)  ดานแรงบีบคั้นจากการบริหาร  หมายถึง  ความเครียดจากการบริหารงาน  การ
ประชุมงานที่ตองปฏิบัติ  หรือการทําตามนโยบายของหนวยงานที่ เหนือกวาของผูบริหาร
สถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรี  

 2)  ดานความรับผิดชอบการบริหาร  หมายถึง  ความเครียดจากการบริหารงาน 
ภารกิจจากการปฏิบัตงิานในตําแหนงหนาที่  ภาระงานประจํา  การนิเทศงาน การประเมินผล  การ
เจรจาตอรอง 
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 3)  ความสัมพันธระหวางบุคคล หมายถึง ความเครียดจากการบริหารงานที่ตอง
ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  การบริหารงานบุคคล  การประสานงานระหวางกิจกรรมของโรงเรียนกับ
ความตองการของชุมชน 

 4)  ความขัดแยงระหวางบุคคล  หมายถึง  การขาดความเขาใจในบทบาทของกัน
และกัน  การมองบทบาทผูอ่ืนผิดไปจากความเปนจริง  ซ่ึงกอใหเกิดความสัมพันธที่ไมลงรอยกัน
ทางดานบุคลิกภาพ  ความคาดหวัง  แนวทางและเปาหมายในการปฏิบัติงาน  และผลประโยชน  ที่
แสดงออกชัดเจนถึงความรูสึกที่ไมดี  ไมพึงพอใจ  หรือขัดขวางการทํางานระหวางครู  ผูบังคับบัญชา 
และชุมชนกับผูบริหารสถานศึกษา 

 5)  ความคาดหวังในบทบาทหนาที่  หมายถึง  ความเครียดจากการบริหารงาน 
เกี่ยวกับความแตกตางระหวางความคาดหวังของตนเองกับความคาดหวังของคนอื่น 
 1.7.3  ผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ผูอํานวยการโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดชลบุรี  ใน  3  เขตพื้นที่การศึกษา ไดแก   

 1)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  รับผิดชอบการจัดการศึกษาใน
อําเภอ เมืองชลบุรี อําเภอบานบึง อําเภอหนองใหญ มีจํานวนโรงเรียน 98 แหง 

 2)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  รับผิดชอบการจัดการศึกษาใน
อําเภอ พานทอง อําเภอพนัสนิคม อําเภอบอทอง กิ่งอําเภอเกาะจันทร มีจํานวนโรงเรียน  96 แหง 

 3)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  รับผิดชอบการจัดการศึกษาใน
อําเภอศรีราชา  อําเภอบางละมุง  อําเภอสัตหีบ  กิ่งอําเภอเกาะสีชัง  มีจํานวนโรงเรียน  127  แหง 


