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บทนํา 

 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเจริญรุดหนามากขึ้นเทาไร  การเรียนรูและการปรับตัว
เพื่อเผชิญหนากับสภาพแวดลอมใหมยอมมีมากขึ้นตามไปดวย  ดวยเหตุนี้ทําใหคนหลายคนตองสูญเสีย
ความเปนตัวของตัวเอง  วิถีชีวิตเปลี่ยนไปกอใหเกิดความเครียด  สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
กอใหเกิดปญหากระทบตอคนเรานานัปการ ทุกคนตองตอสูดิ้นรนเพื่อความอยูรอดของตนเอง 
ตองแขงขันชิงดีชิงเดน เอารัดเอาเปรียบขาดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน จึงทําใหคนเกิดความเครียด 
คนที่มีความเครียดสูงจะอารมณเสียบอย หงุดหงิด โมโหฉุนเฉียวงาย หาความสดชื่นแจมใส
ของชีวิตไดยาก ทําใหสูญเสียสุขภาพจิตที่ดีไปดวย สุขภาพจิตที่แย สงผลใหสุขภาพกายพลอยเสีย
ไปดวย และที่นอกเหนือไปกวานั้น อาจมีผลกระทบตอบุคคลรอบขางหรือบุคคลในครอบครัว 
นั่นหมายถึงยอมมีผลกระทบตอสังคมแนนอน 
 อรุณ  รักธรรม  (2532, หนา 32)  และเกษม  ตันติผลาชีวะ (2538, หนา 49)  มีความเห็นวา 
การเปล่ียนแปลงทางสังคม ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ จากการนําเทคโนโลยีมาใชอยางแพรหลาย 
มีผลกระทบใหคนในองคกรเกิดความตึงเครียดสับสน วุนวาย เกิดความรูสึกเบื่อหนาย หงุดหงิด 
กระวนกระวาย บางครั้งทอแทส้ินหวัง ขาดความเชื่อมั่น การทํางานลาชากวาปกติ มีความขัดแยง
ในหนวยงาน ในชีวิตคนเรานับไดวาไมมีทางใดเลยที่เราจะหลีกหนีความเครียดได ตั้งแตเกิดจนตาย 
เราตองเผชิญความเครียดในรูปแบบตางๆ อยูตลอดเวลา กลาวไดวาความเครียดเปนส่ิงที่เกิดควบคู
มาพรอมกับการกําเนิดของชีวิตคน  เมื่อมีความเครียดเราจะรูสึกวารางกายกําลังเจ็บปวย ทั้งๆ ที่

ไมไดเปนอะไรเลย ระบบประสาทอิสระ (autonomic nervous system) จะกระตุนรางกายใหทํางาน
โดยสรางความรูสึกที่คลายคลึงกับการเจ็บปวย หายใจติดขัดไมสม่ําเสมอ เกิดอาการคลื่นเหียน 
แขนขาเมื่อยลา ปวดศีรษะและมึนงง อาการเหลานี้จะรบกวนการคิด การตัดสินใจ การปฏิบัติตัวและ
การปฏิบัติงานของเรา (นันทวัน  นาวี, 2536; อางถึงใน ปฏิมากร  ชาญประโคน, 2543, หนา 1)   
บุคคลที่ตกอยูในภาวะของความเครียดสูง ยอมเผชิญกับภาวะวิกฤติในอาชีพ และสงผลตอประสิทธิภาพ
ของการทํางาน โดยเฉพาะผูประกอบอาชีพครู ภาวะความเครียดของครูเปนสิ่งทําลายบรรยากาศของ
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหครูขาดประสิทธิภาพในการสอน อันจะสงผลกระทบทําให
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนต่ําลง (Sergio & Kristin Tatrow, 1998, pp. 61-69; อางถึงใน 
ปฏิมากร  ชาญประโคน, 2543, หนา 2)  
      ความสําเร็จขององคกรทั้งหลายยอมขึ้นอยูกับการบริหาร เพราะการบริหารยอมหมายถึง 
การดําเนินการใดๆ ใหการปฏิบัติงานขององคกรดําเนินไปดวยดีมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
ตามจุดมุงหมาย โรงเรียนถือไดวาเปนองคกรหนึ่งที่มีหนาที่ใหการศึกษา การศึกษานับวาเปนสิ่งจําเปน 
และมีความสําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศจะเห็นไดวา ประเทศที่พัฒนาแลว จะพยายามปรับปรุง 
และจัดการศึกษาทุกระดับใหกับประชาชนอยางดีที่สุด ผูบริหารโรงเรียนนับเปนบุคคลสําคัญ
ที่จะทําใหบรรลุตามวัตถุประสงค ผูบริหารตองมีความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชาที่มีความนึกคิด
จิตใจที่หลากหลาย การพูด การกระทําใดๆ จะใชแบบเดียวกันทุกคนยอมไมได ยอมกอใหเกิด
ความหนักใจ ผูบริหารจํานวนมาก จึงเปนโรควิตกกังวล เกี่ยวกับงานที่มอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา  
ดูผิวเผินตําแหนงผูบริหารก็ดูสบาย มีคนคอยเอาใจ ดูมีอํานาจ มีเกียรติ ผูคนนับหนาถือตา แตภายใน
จิตใจ ผูบริหารทุกคน มักจะวิตกกังวลกอใหเกิดอาการปวดหัวอยูเสมอ  

 ดวยเหตุที่ความเครียดมีผลตอการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต จึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษา
ปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 2 เพื่อเปนแนวทางในการแกไขหรือจัดการกับความเครียด ซ่ึงผลการวิจัยจะเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงสภาพการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลดีทั้งตอบุคคลและวงการศึกษาโดยรวมตอไป 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
        
 1.2.1  เพื่อศึกษาความคิดเหน็เกีย่วกับปจจยัที่ทําใหเกดิความเครยีดของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 2 
 1.2.2  เพื่อศึกษาระดับความเครียดของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  
  1.2.3  เพื่อเปรียบเทียบระดับความเครียดของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณการเปนผูบริหาร
สถานศึกษา 
  1.2.4  เพื่อศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียดของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  
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1.2 ความสําคัญของการวิจัย 
 
  ผลการวิจัยคร้ังนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ไดทราบถึงปจจัยหรือสาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียดซึ่งจะเปนประโยชน
ตอผูบริหารการศึกษา ที่จะใชเปนแนวทางในการปองกันหรือขจัดปจจัยที่มีผลตอความเครียดใหนอยลง
หรือหมดไป ซ่ึงเปนผลทําใหผูบริหารสถานศึกษามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
และดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุข สงผลใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูงขึ้น   

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 
  เพื่อใหการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนด
ขอบเขตของการวิจัย ไวดังนี้ 
    1.4.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง  

     1)  ประชากร  ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดแก  
           ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  

จํานวน  127  คน   
      2)  กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้   
         ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2   

จํานวน 96 คน โดยใชตารางการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน จากนั้นใช
การสุมอยางงายใหไดกลุมตัวอยางตามที่กําหนด   
   1.4.2  ตัวแปรที่ศึกษา 

     1)  ตัวแปรตน  ไดแก   
  (1)  สถานภาพของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี
เขต 2 ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณการเปนผูบริหาร 
  (2)  ปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียด ไดแก ลักษณะงานที่ทํา สภาพแวดลอม
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา สภาพครอบครัว และความกดดันภายในตัวเอง 
   2)  ตัวแปรตาม ไดแก ระดับความเครียดของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2    
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1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความเครียดแลว จึงสนใจ

ศึกษาตัวแปรดังนี้ 
 1.5.1  ตัวแปรตน    

1)  สถานภาพของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ
การเปนผูบริหาร ผูวิจัยสนใจศึกษาตัวแปรนี้เนื่องจากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของไดศกึษาวิจัยแลววา 
อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณการเปนผูบริหารตางกันมีความเครียดตางกัน เชน ผลการวิจัย
ของ ชูศักดิ์  รอยพิลา (2541, หนา 206-216) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความเครียดจากการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ เขตการศึกษา 9 พบวา ผลการเปรียบเทียบ
ในดานประสบการณ พบวา ผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน กลุมที่มีประสบการณ 6-10 ป 
มีความเครียดมากกวากลุมที่มีประสบการณ 10 ป นอกจากนี้ ลาแวนท (Lavant, 1990, p. 2732-A;
อางถึงใน ชูศักดิ์  รอยพิลา, 2541, หนา 85-88) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบปจจัย
ดานสิ่งแวดลอมในการทํางาน ที่มีอิทธิพลตอความเครียดของผูบริหารงานบุคลากรนิสิต โดยไดศึกษา
ถึงสิ่งแวดลอมในการทํางาน ตําแหนงงาน เหตุการณในชีวิต หรือสถานการณที่สรางความเครียด 
ซ่ึงเปนส่ิงขัดขวางการทํางาน และศึกษาถึงวิธีการจัดการกับความเครียดของผูบริหารงานบุคลากร
นิสิต กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก ผูบริหารงานบุคลากรนิสิต จํานวน 400 คน จากสถาบันอุดมศึกษา
ทางภาคตะวันตกกลางของสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารงานบุคลากรนิสิตที่อยูในวัยกลางคน 
มีความเครียดมากกวาผูบริหารงานบุคลากรนิสิตในวัยอ่ืนๆ ผูบริหารงานบุคลากรนิสิตที่มีวุฒิต่ํากวา
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรีมีความเครียดมากกวาผูบริหารงานบุคลากรนิสิตที่มีวุฒิในระดับ
ปริญญาโทและระดับปริญญาเอก และผูบริหารงานบุคลากรนิสิตที่มีประสบการณในการทํางานมากขึ้น
ระดับความเครียดก็จะลดลง สวนตัวแปรเพศนั้น เนื่องจากปจจุบันสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 2 มีผูบริหารสถานศึกษาที่เปนเพศหญิง เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากและผูบริหารสถานศึกษาหญิง
มักไดรับคําชมเชยจากผูบังคับบัญชาวาทํางานมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียด 
ปจจัยลักษณะงานที่ทําเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอความเครียด ดังนั้นจึงสนใจศึกษาตัวแปร เพศ 
วาผูบริหารสถานศึกษาเพศชายกับเพศหญิง มีระดับความเครียดตางกันหรือไม 
  2)  ปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียด ไดแก ลักษณะงานที่ทํา สภาพแวดลอม ความสัมพันธ
กับเพื่อนรวมงาน  ผูบังคับบัญชา  สภาพครอบครัว  ความกดดันภายในตัวเอง  จากการศึกษาทฤษฎี
และแนวคิดตางๆ เมื่อวิเคราะหและสรุปปจจัยที่สงผลตอความเครียด ผูวิจัยไดกําหนดกรอบความคิด
ในการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียดเปน 6 ดาน คือ (1) ปจจัยดานลักษณะงานที่ทํา  
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(2)  ปจจัยดานสภาพแวดลอม  (3)  ปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  (4)  ปจจัยดานผูบังคับบัญชา  
(5)  ปจจัยดานครอบครัว  (6)  ปจจัยดานความกดดันภายในตัวเอง 

 1.5.2  ตัวแปรตาม ผูวิจัยไดศึกษาตัวแปรตาม ไดแก ระดับความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและ
ตัวแปรตาม ดังภาพ 1 

 
              ตัวแปรตน                                                                              ตัวแปรตาม 

  
 

 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัยที่แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม 
 

1.6  สมมติฐานในการวิจัย 
 
 1.6.1  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  

ที่มีความแตกตางกันโดยเพศ อายุ วุฒิการศึกษาและประสบการณการเปนผูบริหาร มีระดับความเครียด
แตกตางกัน 

 1.6.2  มีปจจัยอยางนอย 1 ดาน ที่มีความสัมพันธกับความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2   

1.  สถานภาพของผูบริหาร 
     1.1 เพศ 
     1.2 อายุ 
     1.3 วุฒิการศึกษา 
     1.4 ประสบการณการเปนผูบริหาร 

 
 

ระดับความเครียด 
ของผูบริหาร
สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 
 
 

2.  ปจจัยที่ทําใหเกิดความเครยีด 
      2.1 ลักษณะงานที่ทํา  
      2. 2 สภาพแวดลอม   
      2.3 ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน   
      2.4 ผูบังคับบัญชา   
      2.5 ครอบครัว   
      2.6 ความกดดันภายในตัวเอง 
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 1.6.3  ปจจัยดานลักษณะงานที่ทํา ปจจัยดานสภาพแวดลอม ปจจัยดานความสัมพันธกับ
เพื่อนรวมงาน ปจจัยดานผูบังคับบัญชา ปจจัยดานครอบครัว หรือปจจัยดานความกดดันภายในตัวเอง 
สามารถทํานายความเครียดของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ได   

 

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 1.7.1  ความเครียด หมายถึง ภาวะของรางกายหรือจิตใจที่ตองเผชิญกับส่ิงที่กอใหเกิด

ความกดดันและไมสามารถที่จะจัดการสิ่งนั้นได ทําใหเกิดความไมสบายใจ ความวิตกกังวล ขัดแยงในใจ 
รูสึกสูญเสียเบื่อหนายหรือเกิดความผิดปกติของรางกาย 

 1.7.2  ปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียด หมายถึง แหลงที่มาหรือตนเหตุที่ทําใหเกิดความเครียด
โดยแบงเปนปจจัยของความเครียด ตามสภาพแวดลอมทางสังคม คือสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับ
การปะทะสังสรรค การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น รวมถึงปญหาในสวนตนเองดวย 

        1)  ปจจัยดานลักษณะงานที่ทํา หมายถึง สภาพงานที่ผูบริหารรับผิดชอบ ตองปฏิบัติตาม
หนาที่ 

              2)  ปจจยัดานสภาพแวดลอม หมายถึง สภาพโรงเรียน ทีท่ํางาน ชุมชน 
   3)  ปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน หมายถึง ลักษณะความสัมพันธระหวาง
ผูบริหารกับเพื่อนผูบริหารสถานศึกษาดวยกัน และกับผูใตบังคับบัญชาไดแก ครูและบุคลากรอื่น
ในโรงเรียน 
   4)  ปจจัยดานผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูบังคับบัญชาที่อยูเหนือผูบริหารสถานศึกษา
ขึ้นไป 

              5)  ปจจัยดานครอบครัว หมายถึง ครอบครัวของผูบริหารสถานศึกษา รวมถึง
ญาติพี่นองและบุคคลที่ตองรับผิดชอบดูแล 

              6)  ปจจัยดานความกดดันภายในตนเอง หมายถึง สภาพความตองการทางดานจิตใจ 
คานิยม ความคาดหวังของตนเอง 

 1.7.3  ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหทาํหนาที่หรือดํารงตําแหนง
เปนผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 

 1.7.4  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 หมายถึง เขตพื้นที่การศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย 4 อําเภอในจังหวัดชลบุรี 
ไดแก อําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจันทรและอําเภอบอทอง  


