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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดประกาศใชตามราชกิจจานุเบกษา  

เลม 116  ตอนที่ 74 ก  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2542  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
(ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2545  ไดประกาศใชตามราชกิจจานุเบกษา เลม 119  ตอนที่ 123 ก   เมื่อวันที่ 19 
ธันวาคม 2545  เปนกฎหมายแมบทในการบริหารและจัดการศึกษาอบรม  โดยเหตุผลตาม 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษาอบรม และสนับสนุนใหเอกชน
จัดการศึกษาอบรม ใหเกิดความรูคูคุณธรรม  จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุง
การศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  สรางเสริมความรูและปลูกฝง
จิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย 
เปนประมุข พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
 โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีบทบาทสําคัญเปนอยางยิ่งในการจัดการศึกษา 
เพื่อใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป 
ที่รัฐจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ ดังจะเห็นไดวา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
(2542 : 4, 8)  หมวด 1 มาตรา 6  กลาววา  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม 
ในการสรางชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  โรงเรียนจึงมีสวนรับผิดชอบ 
ดําเนินงานจัดการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ  เพื่อพัฒนาประเทศชาติใหมีความเจริญกาวหนา 
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก  ดังจะเห็นไดวาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบับที่ 9  (พ.ศ. 2545 – 2549) (2548 : ออนไลน)  ไดบอกไวในวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศ   
ขอ 2.3 วา  การกําหนดสภาพสังคมไทยที่พึงประสงค มุงพัฒนาสู “สังคมที่เขมแข็งและมีดุลยภาพ”  
ใน  3 ดาน คือ          

1) สังคมคุณภาพ ที่ยึดหลักความสมดุล ความพอดี สามารถสรางคนทุกคน 
ใหเปนคนดี  คนเกง พรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกสาธารณะ 
พ่ึงตนเองได  คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุข อยูในสภาพแวดลอมที่ดี มีเมืองและชุมชนนาอยู  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 2 
 

2) สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ที่เปดโอกาสใหคนไทยทุกคนสามารถ 
คิดเปน  ทําเปน  มีเหตุผล มีความคิดริเร่ิมและสรางสรรค  สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต รูเทาทันโลก  

3) สังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน ที่ดํารงไวซ่ึงคุณธรรมและคุณคา 
ของเอกลักษณสังคมไทยพึ่งพาเกื้อกูลกัน รูรัก สามัคคี มีจารีตประเพณีดีงาม มีความเอื้ออาทร  
รัก ภูมิใจในชาติ และทองถ่ิน  มีสถาบันครอบครัวที่เขมแข็ง  ดังที่ ภิญโญ สาธร (2517 : 26)  
ไดกลาววา  ในดานการศึกษามีบุคลากรที่เกี่ยวของอยูหลายฝาย แตบุคลากรที่มีความสําคัญมากที่สุด 
มีอยู 2 ประเภท  คือ ผูบริหารการศึกษากับครู  บทบาทผูบริหารการศึกษาและครูที่ไมดี  ไมมี 
ประสิทธิภาพแลว ยอมมีผลกระทบไปถึงประเทศชาติในที่สุด สอดคลองกับ ประชุม รอดประเสริฐ  
(2543 : 284) ไดกลาววา  การพัฒนาองคการจะตองเนนในเรื่องการพัฒนาบุคคลโดยอาศัย 
ความเชื่อพื้นฐานวา คน คือ องคประกอบสําคัญขององคการ องคการจะดีไมไดถาองคการนั้น
ปราศจากบุคคลที่ดีมีคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรือโครงสรางขององคการจะไมมี 
ความหมายแมแตนอย  หากบุคคลในองคการขาดคุณภาพ หรือคุณคาความเปนคน ฉะนั้นคุณภาพ
ของคนจึงเปนปจจัยสําคัญและเปนปจจัยพื้นฐานในการพัฒนาองคการและการที่จะพัฒนาคน 
ใหมีประสิทธิภาพนั้นจําเปนตองใชกระบวนการทางการศึกษาเปนพื้นฐานในการพัฒนา    
เนื่องจากโรงเรียนมีบุคลากรที่ทําหนาที่ที่สําคัญคือผูบริหารโรงเรียนและครู  ถาบุคลากร 
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะทําใหเกิดความรวมมือ รวมใจในการปฏิบัติงานและสนับสนุน
ใหการดําเนินงานในโรงเรียนบรรลุตามเปาหมาย  ดังที่จรูญ มิลินทร (2543 : 16) ไดใหความเห็นวา  
การที่จะใหเด็กและเยาวชนในชนบทไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ เทาเทียมกันนั้นเปนเรื่องยาก  
จะตองสรางแรงจูงใจใหครูที่มีคุณภาพไปอยูในชนบทที่หางไกลใหไดตองใหเขาเห็นโอกาส 
ความกาวหนาในอาชีพ มีสวัสดิการ  การทํางานที่ดี สอดคลองกับ อรุณ รักธรรม (2527 : 203)    
ไดใหความเห็นวา  ความพึงพอใจในงานเปนสิ่งจําเปนที่ผูบริหารทุกระดับพึงสรางและปลูกฝงใหมี
ในหนวยงาน เพราะความพึงพอใจในงานเปนกุญแจหรือหัวใจของการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
ธงชัย  สันติวงษ (2525 : 4)  ไดเนนวา ในการบริหารงานนั้นทรัพยากรในการทํางานที่สําคัญมาก
อยางหนึ่ง คือ คน  ทั้งนี้เพราะวาตองอาศัยคนเปนผูปฏิบตัิงานและสิ่งที่ผูบริหารควรใหความสนใจ 
คือ ความพึงพอใจในงานของบุคลากรในองคการ  ดังที่  สงบ  ประเสริฐพันธุ  (2543 : 79)  
กลาวสรุปไววา  คุณภาพของโรงเรียนตองเกิดจากฝมือของบุคลากรภายในโรงเรียน โดยบุคลากร
ภายนอกใหการสนับสนุน  เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานของบุคลากรในโรงเรียน  
ทุกคนทุกฝายตองตระหนักถึงภารกิจอันสําคัญยิ่ง  นั่นคือ ครู  อาจารย ผูบริหาร ผูปกครอง และ  
ชุมชน จะตองสรางและพัฒนาคุณภาพของตนใหมีความพรอมที่จะใชเพื่อประโยชนในการพัฒนา
คุณภาพศิษย  คุณภาพนักเรียน หรือคุณภาพของโรงเรียน  ภาส วุนบัว (2542 : ออนไลน)    
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กลาวไววา  การบริหารการศึกษาจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับบุคลากรที่ทํางาน 
อยูในสถานศึกษา งานจะเสร็จลุลวงไปดวยดีหรือไม  ขึ้นอยูกับคนเปนปจจัยสําคัญ   องคการที่มี 
การจัดองคการดี  มีระบบงานดีเยี่ยม แตถาคนที่ทํางานในระบบนั้นไมมีคุณภาพแลว  องคการ 
ก็ไมมีทางที่จะเจริญงอกงามได  ดังนั้น การปฏิบัติงานของบุคคลจึงตองทําใหเขาเกิดความพึงพอใจ 
ซ่ึงจะชวยใหงานขององคการไดผลดียิ่งขึ้น  สอดคลองกับ ไกรเวช  ธรฤทธิ์ (2542 : ออนไลน)  
กลาววา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนปจจัยสําคัญในการบริหาร หากบุคคลใดในองคการ 
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแลว  องคการยอมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  การจัด 
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  มีพื้นที่ครอบคลุมดูแล 3 อําเภอ   
คือ อําเภอเมืองชลบุรี  อําเภอบานบึง และอําเภอหนองใหญ  มีสถานศึกษาในการควบคุมดูแล   
จํานวน 99  แหง  ครู 1,856  คน  เปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถม ศึกษา
แหงชาติเดิม จํานวน 87 แหง  ครู 1,097 คน  สังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม 12 แหง  ครู  759  คน  
โดยจัดเปนสหวิทยาเขต  จํานวน  10  สหวิทยาเขต  จํานวนหองเรียน  1,557 หองเรียน   จากขอมูล
ขางตนในการปฏิบัติงานของครู  ใหบรรลุความสําเร็จ จึงมีผลตอการจัดการศึกษา การพัฒนา 
การศึกษาและสถานศึกษา  ตองอาศัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญ 
ในการบริหารงาน  หากครูเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแลว  ยอมเปนแนวเสริมพลังของครู
ใหตั้งใจปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ  มาสโลว  (Maslow, 1954 : 85-91) ไดตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับ 
แรงจูงใจและกลาววา  ส่ิงจูงใจอาจมีไดทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้นๆ  เอง แตมูลเหตุจูงใจ
อันสําคัญของบุคคล  คือ  ความตองการ มีลําดับขั้นความตองการ  5 ขั้น  คือ  ความตองการ 
ทางดานรางกาย   ความตองการความปลอดภัย   ความตองการเปนเจาของและความรัก  
ความตองการมีช่ือเสียงและสรรเสริญ และความตองการสมหวัง และสามารถทํางานไดดวยตนเอง  
หากครูไดรับการเสริมแรง  ไดรับแรงจูงใจจากผูบริหารไมวาจะทํางานใด  ครูยอมมีกําลังใจ 
ในการทํางานนั้นใหบรรลุเปาหมาย  นั่นคือ พฤติกรรมของผูบริหารในการบริหารจัดการ 
อยางมีคุณภาพ  บริหารงานใหครูเกิดความพึงพอใจใหมากที่สุด   
 เนื่องจากสถานที่ตั้งของสถานศึกษา ขนาดสถานศึกษา สภาวะแวดลอม  สภาพทางสังคม 
และฐานะของผูปกครองมีความแตกตางกัน   การบริหารสถานศึกษาจึงมีการบริหารงานตามสภาพ 
ที่แตกตางกันไปดวย  ขนาดของสถานศึกษามีสวนสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   
ดังที่  ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2535 : 149)  กลาวไววา  ขนาดของหนวยงาน  ความพึงพอใจ 
ในการทํางานในหนวยงานขนาดเล็กจะดีกวาหนวยงานขนาดใหญ  พนักงานมีความรูสึกเปนกันเอง
และรวมมือชวยเหลือกัน  ขวัญในการทํางานดีทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน  สอดคลองกับ 
ภิญโญ  สาธร (2519 : 339)   กลาวไววา  การบริหารโรงเรียนขนาดใหญมีความยุงยากซับซอน
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เพราะมีจํานวนนักเรียนและจํานวนครูมาก  แตโรงเรียนขนาดใหญมีทรัพยากรการบริหารมาก   
มีบุคลากร   งบประมาณมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก  จึง เกิดความพึงพอใจที่แตกตางกัน 
ตอการปฏิบัติงาน  ทําใหผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีพฤติกรรมในการบริหารงาน 
ที่แตกตางกันตามสภาพที่เหมาะสม  กลาวคือ  มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปดสอนในระดับชวงชั้น
ตางๆ แตกตางกัน สถานศึกษาที่เปดสอนชวงชั้นที่  1-2   (สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแหงชาติเดิม)  สวนใหญจะเปนสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก  สภาพที่ตั้ง
สวนใหญจะอยูในชนบท  สถานศึกษาที่เปดสอนชวงช้ันที่  1-3   (ขยายโอกาสทางการศึกษา   
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติเดิม)  เปนสถานศึกษาขนาดใหญ 
และขนาดกลาง ตั้งอยูในชนบท หรือบางสถานศึกษา อาจจะตั้งอยูชานเมือง  สถานศึกษาที่เปดสอน
ชวงชั้นที่ 3-4   (โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม)  เปนสถานศึกษาขนาดใหญและขนาดกลาง  
ตั้งอยูในเมืองเปนสวนใหญ  สภาพความพรอมของการจัดการศึกษา  จําแนกจากสภาพที่ตั้ง  
ขนาดสถานศึกษา และสภาพแวดลอม  สถานศึกษาที่ตั้งอยูในเมือง  กึ่งเมือง กึ่งชนบท และชนบท 
สถานศึกษาขนาดใหญ  ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีกลยุทธ 
ในการบริหารจัดการแตกตางกันออกไป   ทําใหพฤติกรรมการบริหารมีความแตกตางกัน   
ตามสภาพนั้นๆ บุคลากรที่อยูในหนวยงานแตละแหงเกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขึ้น  
และเกิดความพึงพอใจในพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตละแหง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานศึกษาที่บุคคลเหลานั้นปฏิบัติงานอยู 
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการศึกษาความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 วามีความพึงพอใจ 
หรือไมพึงพอใจในการสนองความตองการของครู  ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุง 
การบริหารการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อสนองความพึงพอใจใหแกครู 
ไดปฏิบัติงานตางๆ บรรลุจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อใหงานดําเนินไป
อยางราบรื่น  บรรลุผลสําเร็จ เพื่อความสุขในการปฏิบัติงานของครู และเพื่อช่ือเสียงของสถานศึกษา 
ใหเปนที่พึงพอใจของชุมชน   ถาไมสามารถสนองความตองการของครูได อาจสงผลใหเปนปญหา
ในการจัดการศึกษาตอไป 
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1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  จํานวน  4 ดาน  คือ  ดานวิชาการ   
ดานงบประมาณ   ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารทั่วไป 

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1 จํานวน 4  ดาน  คือ   
ดานวิชาการ   ดานงบประมาณ   ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารทั่วไป  จําแนกตาม 
ประสบการณ  และขนาดโรงเรียน 
 

1.3  สมมติฐานการวิจัย 
 

1.3.1 ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันมีความพึงพอใจตอพฤติกรรม 
การบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  
จํานวน  4  ดานแตกตางกัน 

1.3.2 ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกันมีความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหาร 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  จํานวน   
4  ดาน แตกตางกัน 
 

1.4  ขอบเขตการวิจัย 
 

1.4.1 การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมุงศึกษาความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหาร 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศึกษาตามขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดการ 
สถานศึกษา  4  ดาน  คือ  ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล และดาน 
การบริหารทั่วไป  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546 : 20)  

1.4.2 ขอบเขตดานพื้นที่ ผูวิจัยจะดําเนินการวิจัยในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  คือ  อําเภอเมืองชลบุรี 
อําเภอบานบึง และอําเภอหนองใหญ  จังหวัดชลบุรี 
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1.4.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1) ประชากร คือครูในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของรัฐ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาชลบรีุ เขต 1  ปการศึกษา 2548  จํานวน 1,097  คน จากโรงเรยีน  87  แหง    
2) กลุมตัวอยาง  คือ  ครู  ปการศึกษา 2548  ที่ไดจากการสุมแบบหลายขั้นตอน 

โดยการเปดตารางเครจซีและมอรแกน  (Krejcie & Morgan, 1970 : 608)  ไดจํานวน 285 คน  
จากนั้นจึงนํามาสุมตามขนาดโรงเรียนดวยวิธีแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)  และ 
ในแตละโรงเรียนสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)   

1.4.4 ตัวแปรที่ศึกษา 
1) ตัวแปรตน ไดแก  

(1) ประสบการณในการปฏิบัติงานของครู  จําแนกเปน 
ก. กลุมที่มีประสบการณต่ํากวา 10 ป 
ข. กลุมที่มีประสบการณตั้งแต 10 ป ขึ้นไป  

(2) ขนาดโรงเรียน  จําแนกเปน 
ก. โรงเรียนขนาดเล็ก  จํานวนนักเรียน ไมเกนิ 120  คน  
ข. โรงเรียนขนาดกลาง  จํานวนนักเรยีน  121-300  คน  
ค. โรงเรียนขนาดใหญ  จํานวนนักเรยีน ตั้งแต 301  คนขึ้นไป 

2) ตัวแปรตาม  ไดแก  ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของ 
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบรีุ เขต 1  จํานวน 4  ดาน  
ไดแก 

(1) ดานวิชาการ 
(2) ดานงบประมาณ 
(3) ดานการบริหารงานบุคคล 
(4) ดานการบริหารทั่วไป   

 

1.5  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดศึกษาขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  
มาตรา 39  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  ดังนี้   
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ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

- ประสบการณในการปฏิบัติงาน 
   ต่ํากวา 10 ป 
- ประสบการณในการปฏิบัติงาน 
   ตั้งแต 10 ปขึน้ไป 

ขนาดโรงเรียน 
       - ขนาดเลก็ 
       - ขนาดกลาง 

- ขนาดใหญ 

 ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรม   
การบริหารสถานศึกษา  4 ดาน คือ 
          1.  ดานวิชาการ   
          2.  ดานงบประมาณ               
          3.  ดานการบริหารงานบุคคล  
          4.  ดานการบริหารทั่วไป   

 
ภาพ 1  กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
 

1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1.6.1 ทําใหทราบระดับความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนําผลการวิจัยไปประกอบการพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแกไข 
และสงเสริมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

1.6.2 ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตระหนักในการหาวิธีการแกปญหา 
ที่จะสรางความพึงพอใจและขจัดปญหาที่อาจเปนเหตุแหงความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ใหนอยลง                      
 

1.7  นิยามศพัทเฉพาะ 
 

1.7.1 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกกระตือรือรน  เปนความสุขในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร  มีความมุงมั่น มีขวัญ กําลังใจ  มีความศรัทธา มีความสนใจและทัศนคติที่ดี สงผลให
งานนั้นมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  รวมทั้งความสําเรจ็บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ขององคการ 
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1.7.2 พฤติกรรมการบริหาร หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกที่พยายามชักจูง 
เพื่อใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานจากผูรวมงานและใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพ  
โดยไดรับผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวแบงเปน  4  ดาน คือ 

1) ดานวิชาการ  หมายถึง  การจัดการดานหลักสูตร   การนําหลักสูตรไปใช 
การจัดการเรียนรู  การใชส่ือการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  การใชแหลงเรียนรู  การใช 
ภูมิปญญาทองถ่ิน  การวัดและประเมินผล  การนิเทศ  แนะนํา  กํากับ  ติดตาม เพื่อใหผูเรียน 
ไดเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

2) ดานงบประมาณ  หมายถึง การวางแผนการใชเงินเพื่อดําเนินการจัดการศึกษา
ใหไดตามเปาหมาย  มีความโปรงใส  ตรวจสอบได 

3) ดานการบริหารงานบุคคล หมายถึง  การวางแผนอัตรากําลัง  การสรรหา
บุคลากร  การบรรจุและแตงตั้ง  การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ  การจัดบุคลากรเขา 
ปฏิบัติงาน  การพัฒนาบุคลากรและการประเมินผลงานบุคลากร   

4) ดานการบริหารทั่วไป หมายถึง  การใหบริการงานตางๆ ของโรงเรียน 
เพื่อใหการจัดการศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

1.7.3 การบริหารการศึกษา  หมายถึง  กิจกรรมที่บุคคลหลายคนรวมมือกันดําเนินงาน
การศึกษา  เพื่อพัฒนาผู เ รียนในทุกๆ  ดาน  ใหเปนคนดีของสังคม มีความรู ความสามารถ   
มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถชวยเหลือตนเองได 

1.7.4 ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง ผูอํานวยการสถานศึกษาและผูรักษา
ราชการแทนผูอํานวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.7.5 ครู หมายถึง บุคลากรที่ไดรับการแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหปฏิบัติ
หนาที่ดานการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  

1.7.6 ประสบการณในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาที่ไดรับการบรรจุแตงตั้ง 
ใหเปนครู  จนถึงปจจุบัน แบงเปน 2  กลุม คือ ประสบการณต่ํากวา 10 ป และประสบการณ ตั้งแต 
10  ปขึ้นไป 

1.7.7 ขนาดโรงเรียน หมายถึง โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนตางกัน แบงเปน 3 ขนาด   
คือ  ขนาดเล็กมีจํานวนนักเรียนไมเกิน 120  คน  ขนาดกลางมีจํานวนนักเรียน 121-300 คน และ
ขนาดใหญมีจํานวนนักเรียน 301 คนขึ้นไป 
 


