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บทที่  1 
บทนํา 

 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ปจจุบันมีทฤษฎีและกระบวนการที่สามารถนํามาใชบริหารงานใหบรรลุเปาหมายของ
องคการมากมาย  ผูบริหารจะตองใชความพยายามทกุทางใหบุคคลหรือคณะบุคคลปฏิบัติงานอยาง
เต็มความรูความสามารถ   เพือ่ใหเกดิประสทิธิภาพและประสิทธิผลกับองคการ  ดังนัน้  หนาทีแ่ละ
บทบาทอันสําคัญยิ่งของผูบริหารคือ ทําใหบุคคลในองคการนั้นมีความรูสึกตองการที่จะทํางานและ
อุทิศตนเพื่อผลสําเร็จของงานอยางแทจริง  การทําใหคนตองการทํางานเปนเรื่องยาก  เพราะแมเรา
จะไดบุคคลทีม่ีความรูความสามารถมาแลว  และสามารถใชบุคคลเหลานั้นใหตรงกบัความสามารถ 
ก็จริงแตหากมนุษยไมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแลวยอมเปนที่แนนอนวาองคกรนั้นจะหวังให
ผูปฏิบัติตนเหลานั้นทํางานใหเต็มความสามารถที่มีประสิทธิภาพก็หาไดไม  วิธีการที่สําคัญและได 
ผลดีผูบริหารจะตองมีปจจยัในการบริหารทีด่ีเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 การบริหารองคกรใดๆ เพื่อใหเกดิความสาํเร็จบรรลุวัตถุประสงคขององคกรยอมตองใช        
ทรัพยากรการบริหารที่ประกอบดวยคน  เงิน  วัสดุอุปกรณและการจดัการเปนสิ่งสําคัญ  (สมพงษ  
เกษมสิน. 2526 : 7)  และทรัพยากรที่สําคัญที่สุดก็คือ  คน  เพราะคนเปนผูใชทรัพยากร  อ่ืนๆ ใน
องคการ   การบริหารงานในโรงเรียนผูบริหารจําเปนตองใหความสําคญัแกครูในโรงเรียนและคํานงึ 
ถึงขวัญและกําลังใจดวยเพราะคนที่มีขวัญและกําลังใจดยีอมนําไปสูการเพิ่มผลผลิตในขณะเดียวกัน 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกเ็ปนสิ่งสําคัญในการทีจ่ะกอใหเกดิความพงึพอใจ เกิดขวญักําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน เปนส่ิงกระตุนเสริมแรงสรางกําลังใจแกบุคคลเพื่อกาวไปสูความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตาง ๆ  (กิติมา  ปรีดีดิลก. 2529 : 332-335)  ดังนี ้
 1.1.1  มีความเอาใจใสตองาน   ขยันตดิตามผลงานที่ไดรับมอบหมายอยูเสมอ    เมื่อพบ 
ขอบกพรองเสียหายก็พยายามแกไขหรือรีบชี้แจงใหผูบังคับบัญชาทราบ 

1.1.2  เห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตวั  ยอมเสียสละเวลาและความสุข 
สวนตัวเพื่องานโดยไมตองชกัชวนหรือขอรอง 
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1.1.3  มีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดยีวกนั  ไมแตกแยกเปนพรรคเปนพวก ไมขาดหรือ  
หยุดงานโดยไมจําเปน สบายใจทีไ่ดมาทํางานและไดอยูกับเพื่อนรวมงาน จะเหน็ไดวาถาหนวยงาน
ใดบุคลากรมีความพึงพอใจในหนวยงานมากขึ้น  ส่ิงดังกลาวเหลานี้ลวนแตจะนํามาซึ่งความสามัคคี  
ความมีประสิทธิภาพและความเจริญกาวหนา 
 ความตองการและแรงจงูใจเปนตวักําหนดพฤติกรรมของบุคคลในองคการ ดงันัน้ ผูบริหาร
จึงมีความจําเปนตองใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวนี ้ เพื่อการบริหารที่มุงหวังผลจากความสามัคคี  
ของบุคคลในองคการ ตลอดจนการสรางแรงเสริมและความกระตือรือรน จากหลักการบริหารที่
กลาววาองคการเปนความสมัพันธระหวางคนกับงาน  องคการจึงเปนความเกีย่วของระหวางคน
และงาน ทั้งนี้เพราะคนเปนผูสรางงานขึ้นนั่นเอง การที่คนไดสรางองคการขึ้นมาในขณะที่งานซึ่ง
เปนระบบที่เกิดขึ้นอยางเปนทางการในการที่คนใชเปนตนแบบในการทํางาน ดังนั้น งานจึงเปนสิ่งที่
ควบคุมคนดวยเชนกัน ดวยเหตุนี้คนและงานจึงเอื้อประโยชนตอกัน เพราะคนเปนผูสรางงานในขณะที่
งานเปนสิ่งที่ใชควบคุมพฤติกรรมของคนใหสอดคลองกันใน การทํางานรวมกนั จากความสัมพันธ
ดังกลาวทั้งหมดนี้จะเหน็ไดวาหากบุคลากรในองคการไดรับการจูงใจในการทํางานใหเขาเหลานัน้
ไดบรรลุถึงความตองการของตนเองแลว ก็จะกอใหเกิดประสิทธิผลในการทํางานและประสิทธิผล
โดยรวมขององคการ  (สมพร  ปนเจริญ. 2547 : 45) 
 ครูเปนบุคลากรหลกัที่มีบทบาทและหนาที่สําคัญในการใหการศึกษา เปนผูปฏิบัติการสอน
ใหความรูแกนกัเรียนโดยตรงแลวครูยังทําหนาที่ในดานวิชาการ  คือ  การจัดทําแผน  การสอน  การ
เตรียมการสอน การเรียนการสอนที่เนนนกัเรียนเปนศูนยกลาง การจัดทําขอสอบ  วัดผลประเมินผล  
(จํานง  ภาษาประเทศ. 2535 : 13)  นอกจากงานดานการสอนแลว  ครูยังทําหนาทีอ่ื่น ๆ อีก  เชน  
งานบุคลากร งานธุรการ งานการเงินและพัสด ุ ฯลฯ ประกอบกบัสังคมไทยไดมอบหมายใหครู
พัฒนาคน  พัฒนาความรู  ความคิด  ตลอดจนจริยธรรมใหแกเด็กและเยาวชน (มณ ี ภัคเกษม. 2528 : 
28)  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  ไดกําหนด ใหมีการจัดทําหลักสูตร
การศกึษาขัน้พืน้ฐานเพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาต ิ การดํารงชีวติและการประกอบ
อาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอและใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่
เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชน  และสังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปน
สมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  (กรมวิชาการ. 2544 : 2)  จะเห็นไดวา
ครูตองรับภาระหนาทีเ่พิ่มขึน้จากงานสอน  ดังนั้น  เมื่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที ่ 29 
พฤศจิกายน 2546 ไดมีมติเหน็ชอบมาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  
(หนังสือสํานกังาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 13 ลงวันที ่16 ธันวาคม 2546)  และไดประกาศใหขาราชการ
เขารวมมาตรการฯ  จึงมีขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 1 สมัครใจ
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เขารวมมาตรการฯ นี้  จํานวน 94 คน  แยกเปนตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน  จํานวน 4 คน  
ผูชวยศึกษาธิการจังหวดั  จํานวน 1 คน  ศึกษานิเทศก  จาํนวน 5 คน  และครูผูสอน  จํานวน 84 คน  
(คําสั่งสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1 ที่ 117/2547 ส่ัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547)  จะเห็น
ไดวาครูผูสอนเขารวมมาตรการฯ นี้มากที่สุด ซ่ึงนับวาเปนการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีความรู
ความสามารถและประสบการณในการสอนอยางนาเสยีดาย สาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งที่ครูเขา
รวมมาตรการฯ อาจมาจากการขาดแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน  เชน  ความสําเร็จของงาน  ความรูสึก
ยอมรับ  เนื้องาน  ความรับผิดชอบตองาน  ความกาวหนา  การบังคับบัญชา  สภาพแวดลอมในการ 
ทํางาน ความสัมพันธระหวางผูรวมงาน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2544 : 289)   
 จากหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน ดังนั้น ผูวิจยัจึงตองการศึกษาวจิัยเกีย่วกับความ 
สัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ซ่ึงนับวาจะเปนประโยชนและนาสนใจ เพราะขอมูลที่ได
จากการศึกษาวิจัย สามารถนํามาประยุกตในการเสริมแรงการทํางานของบุคลากรทางการศึกษา และ
ผลการวิจัยนีจ้ะเปนประโยชนในการบรหิารเพื่อนําองคการไปสูความสําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไวตอไป 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.2.1  เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 

1.2.1  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สังกัดสํานกังานเขตพืน้ที ่
การศึกษาชลบรีุ เขต 1 

1.2.3  เพื่อหาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครูกับประสิทธิผล 
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1 
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 
 ผลการศึกษาครั้งนี้มีดังนี ้

1.3.1  ชวยใหผูบริหารโรงเรียนใชเปนแนวทางในการปรบัปรุงและเสริมสรางขวัญและ 
กําลังใจในการปฏิบัติงานของครูซ่ึงจะสงผลตอการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนใหมีประสิทธภิาพ
ยิ่งขึ้น 
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1.3.2  เปนขอมูลใหกับสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาชลบรีุ เขต 1  ใชในการจัดสรร 
งบประมาณและอัตรากําลังที่ใหกับโรงเรยีนตาง ๆ  

1.3.3  ทําใหทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครูวาเกิดความรกั  ความผูกพัน                 
ตอโรงเรียน  เกิดประโยชนตอการพัฒนาบุคลากร  พรอมกับเปนแนวทางในการเปลี่ยนแปลง   
สภาพแวดลอมในการทํางานของโรงเรียนใหเหมาะสมกับความตองการของครู 
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 

1.4.1  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
     1)  ประชากร  ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้   ไดแก    ครูโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ปการศึกษา 2547  จํานวน 1,980 คน  ใน 3 อําเภอ  ไดแก   
อําเภอเมืองชลบุรี  อําเภอบานบึง  และอําเภอหนองใหญ 
        2)  กลุมตัวอยาง  ไดมาจากการสุมจากประชากรในขอ 1 ดวยวิธีการเปดตารางกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607-610) ไดกลุมตัวอยาง 
320 คน 
 1.4.2  ตัวแปรที่ศึกษา 
      1)  ตัวแปรอิสระ  ไดแก 
     (1)  วุฒิการศกึษา 
         ก.  ปริญญาตรีและต่ํากวาปริญญาตรี 
       ข.  ปริญญาโทและสูงกวาปริญญาโท 
         (2)   ประสบการณในการสอน 
        ก.  ประสบการณในการสอนเริ่มตั้งแตปฏิบัติการสอน-5 ป 
          ข.  ประสบการณในการสอนตั้งแต 5 ปขึ้นไป 
      2)  ตัวแปรตาม  ไดแก 
      (1)  แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู  ไดแก 
       ก.  ปจจยัจูงใจ ประกอบดวย 1)  ความสําเร็จของงาน  2)  ความรูสึกยอมรับ  
3)  เนื้องาน  4)  ความรับผิดชอบตองาน  5)  ความกาวหนา 

ข. ปจจัยคํ้าจุน  ประกอบดวย  1)  การบังคับบัญชา  2)  สภาพแวดลอมใน  
ในการทํางาน  3)  ความสัมพันธระหวางผูรวมงาน  4)  เงินเดือนและความมั่นคงในงาน  5)  ดาน
นโยบายและการบริหารขององคการ 
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     (2)  ประสิทธิผลของสถานศึกษา  ไดแก 
      ก.  ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
      ข.  ความสามารถในการพัฒนานักเรยีนใหมีทัศนะคติทางบวก 
      ค.  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 
      ง.  ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

 

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  ประกอบดวยตัวแปรอิสระ  ไดแก  วุฒิการศึกษา  และประสบการณ
ในการสอนของครู ตัวแปรตาม ไดแก แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเฮอรเบอรก (มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช. 2544 : 289) ไดแก ความสําเร็จของงาน ความรูสึกยอมรับเนื้องาน ความ
รับผิดชอบตองาน ความกาวหนา และปจจยัค้ําจุน คือ การบังคับบัญชาสภาพแวดลอมในการทํางาน  
ความสัมพันธระหวางผูรวมงาน  เงินเดอืนและความมั่นคงในงาน  นโยบายและการบริหารของ
องคการ  สวนประสิทธิผลของสถานศึกษา  ไดใชแนวคดิของ  มอทท (Mott. 1972, อางถึงใน Hoy, 
and Miskel. 1991 : 398) ไดแก  ความสามารถในการผลิตนักเรียน  ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงู 
ความสามารถในการพฒันานกัเรยีนใหมีทัศนะคติทางบวก ความสามารถในการปรับเปลีย่นและ
พัฒนาโรงเรียน ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน  ดังภาพ  1 
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ภาพ 1  กรอบความคิดในการวิจัย 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

แรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของครู  ไดแก 
1.  ปจจัยจูงใจ  ประกอบดวย 

1.1 ความสําเร็จของงาน 
1.2 ความรูสึกยอมรับ 
1.3 เนื้องาน 
1.4 ความรับผิดชอบตองาน 
1.5 ความกาวหนา 

2.  ปจจัยค้ําจนุ  ประกอบดวย 
2.1 การบังคับบัญชา 
2.2 สภาพแวดลอมในการทํางาน 
2.3 ความสัมพันธระหวางผูรวมงาน 
2.4 เงินเดือนและความมั่นคงในงาน 
2.5 ดานนโยบายและการบริหารของ

องคการ 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา   
1.  ความสามารถในการผลิตนักเรียน 
     ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
2.  ความสามารถในการพัฒนานักเรยีน 
     ใหมีทัศนคติทางบวก 
3.  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ 
     พัฒนาโรงเรียน 
4.  ความสามารถในการแกปญหา               
     ภายในโรงเรียน 

วุฒิการศึกษา 
1.  ปริญญาตรีและต่ํากวาปรญิญาตรี 
2.  ปริญญาโทและสูงกวาปรญิญาโท 
ประสบการณในการสอน 
1.  ประสบการณในการสอนเริ่มตั้งแต 
     ปฏิบัติการสอน-5 ป 
2.  ประสบการณในการสอนตั้งแต 5 ปขึ้นไป 
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1.6  สมมติฐานของการวิจัย 
 
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 สัมพันธกันในทางบวก 
 

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 
 

1.7.1  แรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน  หมายถงึ  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามหนาที่ 
ของครูในโรงเรียนประถมศกึษา    เนื่องจากไดรับปจจัยตาง ๆ    เปนการตอบแทนเพือ่ตอบสนอง 
ความตองการตามธรรมชาติ  ทั้งเปนความตองการทางดานรางกายและความตองการทางดานจิตใจ 
     1)  ปจจยัจูงใจ  หมายถึง  องคประกอบที่ทาํหนาทีใ่หบุคคลเกดิความพงึพอใจในการ
ทํางาน  ปจจยันี้เกิดจากตวัเองซึ่งประกอบดวย 

       (1)  ความสําเร็จของงาน  หมายถึง  ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ไดบรรลุ 
ผลสําเร็จทั้งงานประจําและงานพิเศษทีไ่ดรับมอบหมายเปนครั้งคราวจนเปนที่นาใจของตนเองและ
เพื่อนรวมงานหรือผูบังคับบัญชา  รวมถึงความรูสึกพึงพอใจและปลาบปลื้มใจในผลสําเร็จของงาน
และสามารถแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดเปนผลสําเร็จ 

    (2)  ความรูสึกยอมรับ  หมายถึง  การไดรับการยกยอง  ชมเชย  ยอมรับนับถือ
หรือไดรับการแสดงความยินดี ความไววางใจ และการใหกําลังใจหรือยอมรับในความสามารถ
ในขณะปฏิบตัิงานและหลังจากปฏิบัติงานสําเร็จจากผูบังคับบัญชาหรือผูรวมงานและบุคคลอื่นๆ ทํา
ใหเกดิความภาคภูมิใจ 
       (3)  เนื้องาน  หมายถึง  งานที่ทําเปนงานที่ตรงกบัความรูความสามารถเปนงานที่
นาสนใจ  ทาทายความสามารถใหอยากทาํ มคีวามยากงายตัง้แตตนจนสําเร็จโดยไมเกิดความเบื่อหนาย  
รวมถึงความมอิีสระในความคิด คนหาสิ่งใหม ๆ ในการทํางานใหประสบความสําเร็จ 

    (4)  ความรับผิดชอบตองาน   หมายถึง   ขอผูกพันระหวางผูใตบังคับบัญชาและ  
ผูบังคับบัญชา  หรือระหวางเพื่อนรวมงานดวยกันในการที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุ 
ผลสําเร็จตรงตามเปาหมาย  รวมทั้งการไดรับโอกาสจากผูบังคับบัญชาใหรับผิดชอบงานอยางเต็มที ่
โดยไมตองมีการควบคุม 

    (5)  ความกาวหนา  หมายถึง การไดมีโอกาสเลื่อนขั้น  เล่ือนตําแหนงสูงขึ้นรวม 
ถึงโอกาสที่จะไดเพิ่มพนูความรูความสามารถในการทํางานเพื่อความเจริญกาวหนาในการทํางาน 
และการไดมีโอกาสศึกษาตอและเขารับการอบรมใหไดวฒุิสูงขึ้น 
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    2)  ปจจัยคํ้าจนุ  หมายถึง  องคประกอบในการปฏิบัติงานที่ปองกันมิใหมีการปฏิบัติงาน
ของบุคคลหยอนประสิทธิภาพลง  ประกอบดวย 

   (1)  การบังคับบัญชา   หมายถึง   แนวทางและวิธีการที่บังคับบัญชานํามาใชใน 
การบังคับบัญชางานใหประสบความสําเร็จในการงาน    ตลอดจนความสามารถของผูบังคับบัญชา 
ที่มีความยุติธรรมรวมถึงลักษณะความเปนผูนําขอผูบังคับบัญชา 

   (2)  สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง สภาพแวดลอมในโรงเรียนที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงานของบุคคล เชน สถานที่ทํางาน หองทํางาน อาคารเรียนมีความเหมาะสม 
สะดวกสบายนาอยู  อุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานมีเพียงพอและสะดวกในการใช 
   (3)  ความสัมพันธระหวางผูรวมงาน หมายถงึ  ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน
ดวยกันและความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา อันแสดงใหเห็นถึงความสามารถที่จะทํางานรวมกนัได
เปนอยางดี มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน บรรยากาศในการทํางานเปนไปฉันมิตร มีการพบปะ
สังสรรค  ตลอดจนการชวยเหลือและบริการปรึกษาหารอื 
    (4)  เงินเดือนและความมั่นคงในงาน  หมายถึง  เงินตาง ๆ ที่บุคลากรในสาํนักงาน
ไดรับจากทางราชการ  เชน  เงินเดือน  คาตอบแทน  คาเบี้ยเล้ียง  พาหนะ  คาเชาบาน  เงินชวยเหลือ
บุตร  คารักษาพยาบาล  และเงินอื่น ๆ ที่ไดรับจากทางราชการ 

   (5)  นโยบายและการบริหารขององคการ  หมายถึง  ขอกําหนดและแนวทางใน
การบริหารงานของผูบังคับบัญชา  โดยทางตรงและทางออม 

1.7.2  ประสิทธิผลของโรงเรียน  หมายถึง  ความสามารถของผูบริหารและครูในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1 ในการทํางานจนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค
ในการจดัการศึกษาและสามารถทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สามารถพัฒนานักเรียน
ใหมีทัศนคติทางบวก  สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม  รวมทั้ง
สามารถแกปญหาภายในโรงเรียนไดอยางดี  พิจารณาจากความสามารถ 4 ประการ  ไดดังนี ้
       1)  ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง   หมายถึง   
ความสามารถในการจดัการศึกษาของโรงเรียน  ทั้งการบริหาร  การจัดการเรียนการสอน  ตลอดจน 
สามารถทําใหนักเรียนในโรงเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง ซ่ึง
พิจารณาไดจากเกรดเฉลี่ยโดยรวมของนักเรียน จํานวนรอยละของนักเรียนที่สามารถศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น  ความสามารถทางดานวิชาการของนักเรยีน  และความสามารถในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนของครู 
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     2)  ความสามารถในการพฒันานักเรยีนใหมีทัศนคติทางบวก หมายถึง การดําเนินงาน
ดานบริหารและการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน  นอกจากการเรียนการสอน  เพื่อให
นักเรียนเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินยัที่ดแีละทําใหนกัเรยีนรูจักพัฒนาตนเอง  มีเจตคติ
ที่ดีตอการศึกษาเลาเรียน  เปนที่พอใจของผูปกครอง 
     3)  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน   หมายถึง   ผูบริหารและ 
คณะครูในโรงเรียนที่รวมกันพัฒนา   เปล่ียนแปลงวิธีดําเนินงานทั้งดานวิชาการ   การเรียนการสอน 
เพื่อใหโรงเรียนมีความกาวหนาทันกับสภาพแวดลอมทีเ่ปลี่ยนไป  โดยพิจารณาจากการยอมรบัของครู
ตอการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ   ทั้งการบริหารและการเรียนการสอน  ความสามารถ  ความรวดเร็ว
ของครูตอการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนวิธีดําเนินการของตนเอง   ความกระตือรือรนของครูที่จะปรับปรุง
พัฒนาการเรยีนการสอน    ตลอดจนพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการปรับปรุงหรือพัฒนาโรงเรยีน 
     4)  ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน  หมายถึง  ความสามารถของ
ผูบริหารและครูในโรงเรียนที่รวมมือในการแกปญหาตาง ๆ ทั้งดานการเรียนการสอน  การปกครอง
นักเรียน  และงานรับผิดชอบอื่น ๆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดจนบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน 
 1.7.3  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทีจ่ดัการเรียนการสอนตั้งแตระดับอนุบาล  ประถมศึกษา  และขยายโอกาสทางการศึกษา  
มัธยมศึกษาตอนตน  และมธัยมศึกษาตอนปลาย 

1.7.4  ประสบการณในการสอน   หมายถึง   ระยะเวลาที่เริ่มบรรจุเปนขาราชการครูจนถึง 
ปจจุบันที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน  แบงเปน 2 กลุม  คือ 
       1)  ประสบการณในการสอนตั้งแตเร่ิมปฏิบัติการสอน- 5 ป 
                         2)  ประสบการณในการสอนตั้งแต 5 ปขึ้นไป 
 1.7.5  วุฒิการศึกษา  หมายถึง วุฒิสูงสุดที่ขาราชการครูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 1  ไดรับ  กําหนดเปน 2 กลุม  คือ 
      1)  ปริญญาตรีหรือต่ํากวาปริญญาตรี 

     2)  ปริญญาโทและสูงกวาปริญญาโท 
 1.7.6  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1  หมายถึง  สํานักงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศกึษาธิการ  ประกอบดวยทองทีอํ่าเภอเมืองชลบุรี  อําเภอบานบึง  และอําเภอหนองใหญ 
 
 
 
 


