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1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ไดกระจาย
อํานาจการจัดการศึกษาสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา สถานศึกษาไดรับสภาพเปนนิติบุคคล  
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสามารถกระทํากิจกรรมตางๆ ไดดวยตนเอง ในขอบเขต
ของวัตถุประสงคตามบทบัญญัติของระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยและกฎหมายอ่ืน ๆ ซ่ึงกําหนดหนาท่ีของสถานศึกษาไวเปนการเฉพาะโดย
ผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาและมีหนาท่ีบริหารกิจการของสถานศึกษาใหเปนไปตาม

นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการดวยความอิสระคลองตัว (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, 
หนา 8 – 11)  ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมีความสามารถในระดับมืออาชีพ ดังท่ี ธีระ รุญเจริญ
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา จ – ฉ) กลาววา ความเปนมืออาชีพของ
ผูบริหารสถานศึกษา จะตองมีลักษณะเฉพาะตน มีความอิสระในการบริหาร ใชวิถีแหงปญญา มี
การศึกษาสูงพอ มีองคการวิชาชีพตรวจสอบและมีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยเฉพาะ  และมีความ
ตอเน่ืองในการพัฒนาตนเอง 
 อนึ่ง  ความสําเร็จของการศึกษาจะบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ยอมตองอาศัย

ผูบริหารเปนหลัก ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล มีความรูความสามารถและ
คุณธรรม จริยธรรม เปนท่ียอมรับ มีสติปญญาท่ีฉลาด  เนื่องจากโรงเรียนตองกําหนดเปาหมาย
ความสําเร็จของตนเอง กําหนดแผนการตําเนินงานตลอดจนหลักเกณฑตางๆ เพื่อความสําเร็จ
รวมทั้งระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา บริหารงบประมาณและทรัพยากร (เสาวนิตย  ชัยมุกสิก, 2544, 
หนา 29 – 30) 
 ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญระดับปฏิบัติการ กลาวคือ เปนผูนํา
นโยบาย เปาหมายการศึกษาระดับชาติ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม โดย
เช่ือมโยงแนวคิด หลักการบริหารสูการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดังนั้นผูบริหาร
สถานศึกษาตองเปนผูบริหารมืออาชีพท่ีตองมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการแสดงบทบาท
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ตามหนาท่ีการบริหารการศึกษา ดังเชน  มินซเบิรด  (Mintzberg, 1998  อางถึงใน ธงชัย  สันติวงษ, 
2546, หนา 17) กลาววา ผูบริหารตองมีบทบาท 3 ประการ คือ บทบาทการสรางความสัมพันธ
ระหวางบุคคล เปนการแสดงใหเห็นวาตนมีทักษะ ในการสรางความสัมพันธกับบุคคลภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา บทบาททางดานขอมูลขาวสาร เปนบทบาทเกี่ยวกับการรับรูขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล การเผยแพรขอมูลขาวสาร และบทบาทในการตัดสินใจ เพื่อดําเนินการหรือการ
แกปญหา 
 การท่ีผูบริหารจะมีสมรรถนะตามบทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
จําเปนตองมีความรู และทักษะในการบริหารการศึกษา ดังท่ีจําลอง  นักฟอน (2545, หนา 60) ได
สรุปผลการวิจัยวา ผูบริหารสถานศึกษาควรมีความรูความสามารถในเชิงการวางแผน  ความรู
ความสามารถเชิงผูนํา ความรูความสามารถในการเปนนักจัดการ ความรูความสามารถในการวิจัย
และพัฒนา การประสานประโยชน การประสานงาน  การส่ือสาร  การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม การเปนผูมีอํานาจหรือศักยภาพ  เปนผูนําท่ีจะนํามาใชในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางแทจริง 
จําเปนท่ีผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรู  ทักษะ  ความสามารถในการบริหาร ซ่ึงเปนศักยภาพที่
ซอนในตนเองและแสดงออกไดดวยพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ท่ีเรียกวาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 แมคเคลแลน (McClelland, 1973, p. 121 ; อางถึงใน สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549, 
หนา 47 -48) เปนผูใหแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ เขาเปรียบสมรรถนะของบุคคลเสมือนภูเขาน้ําแข็ง
ลอยอยูในน้ํา มีสวนลอยอยูเหนือน้ํา สวนนี้ไดแก องคความรู และทักษะ เปนสวนท่ีสังเกตไดงาย 
สวนท่ีอยูใตน้ํามีปริมาณมากกวา สังเกตและวัดไดยาก เปนสวนท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล
มาก สวนนี้ไดแก  บทบาทท่ีแสดงออกตอสังคม ภาพลักษณภายในใจ อุปนิสัย  และแรงผลักดัน
เบ้ืองลึก 
 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนไดสรางตนแบบของสมรรถนะของ

ขาราชการพลเรือน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนตนแบบของสมรรถนะในภาคราชการเพ่ือการ
ประเมินผลงานและพัฒนาศักยภาพของขาราชการ โดยแบงเปนสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ไดแก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ การบริการที่ดี การส่ังสมความเช่ียวชาญในอาชีพ จริยธรรม ความรวมมือรวมใจ 
และสมรรถนะประจํากลุมงาน 18 กลุมงาน  จํานวน 20 สมรรถนะ ไดแก การคิดวิเคราะห การมอง
ภาพองครวม  การพัฒนาศักยภาพคน การส่ังการตามหนาท่ี  การสืบเสาะหาขอมูล ความเขาใจความ
แตกตางทางวัฒนธรรม ความเขาใจผูอ่ืน ความเขาใจองคการและระบบราชการ การดําเนินการ     
เชิงรุก  ความถูกตองของงาน ความม่ันใจในตนเอง ความยืดหยุนผอนปรน ศิลปะการจูงใจ สภาวะ
ผูนํา สุนทรียภาพทางศิลปะ วิสัยทัศน การวางแผนกลยุทธภาครัฐ  ศักยภาพเพื่อนําการเปล่ียนแปลง 
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การควบคุมตนเอง และการใหอํานาจผูอ่ืน และไดดําเนินการใหงานบริหารบุคคลของสวนราชการ
ตางๆ  ไดมีระบบการประเมินบุคคล โดยการใชตนแบบของสมรรถนะขาราชการ ในขณะเดียวกัน
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2547, หนา 3) ไดนําสมรรถนะขาราชการมาใชเปน
องคประกอบหนึ่งในการประเมินผูบริหารสถานศึกษา เพื่อเล่ือนวิทยฐานะ  
 จึงเห็นไดวาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษามีผลตอการพัฒนาสถานศึกษา ท้ังนี้
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต  2  ซ่ึงประกอบดวยโรงเรียน  125  โรงเรียน และจังหวัด
ชลบุรี เปนจังหวัดท่ีมีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงจากสังคม
เกษตรกรรมมาเปนสังคมอุตสาหกรรม ผูบริหารสถานศึกษาตองใชความรูความสามารถในการ
เปล่ียนแปลงองคกร  เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึง
จําเปนตองนําสมรรถนะในการบริหารสถานศึกษามาใชอยางเต็มท่ีเพื่อนําองคกรไปสูความสําเร็จ 
อีกทั้งสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ประสบปญหาในการจัดการศึกษา 
ท้ัง ๆ ท่ีสภาพและทรัพยากรตาง ๆ ของแตละโรงเรียน อยูในเกณฑท่ีพรอมท่ีจะสนับสนุนในการจัด
การศึกษาอยางเพียงพอ สาเหตุท่ีคุณภาพการศึกษาชวงช้ันท่ี 2 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนอยูในระดับท่ีตองปรับปรุงในทุกกลุมสาระการเรียนรูโดยกลุมสาระภาษาอังกฤษและ

สาระคณิตศาสตรอยูในระดับท่ีตองปรับปรุงมาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 (2550, 
หนา 102) ไดวิเคราะห และสรุปวา ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพการศึกษาของนักเรียนมีหลาย
อยางเชนระบบการบริหาร ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง นักเรียนฯลฯ แตปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด คือ 
ผูบริหารสถานศึกษา เพราะผูบริหารสถานศึกษาเปนตัวจักรสําคัญในการควบคุม กํากับ ดูแลการจัด
การศึกษาในโรงเรียน ฉะนั้นนโยบายตาง ๆ ของการจัดการศึกษา โรงเรียนจะนําไปใชหรือไม 
ยอมข้ึนอยูกับผูบริหารโรงเรียนทั้งส้ิน ถาผูบริหารโรงเรียนไมเขาใจในหนาท่ีของตน ไมมี
สมรรถนะในการบริหาร และไมดําเนินนโยบายในการจัดการศึกษาใหถูกตองแลว ก็จะเกิดความ
ลมเหลว หรือเกิดความสูญเปลาทางการศึกษา นอกจากนี้ขาราชการครูในสังกัดยังไมใหการยอมรับ
และไมสนับสนุนการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียน โดยเฉพาะเร่ืองท่ีจะกระทบกับ
สถานสภาพทางอาชีพของตน อีกท้ังยังมีปญหาในเรื่องการยึดถือความสัมพันธสวนตัวมากกวา
หลักการหรือเหตุผล อันกอใหเกิดความไมยุติธรรมในระบบบริหารงาน และจากการท่ีโรงเรียนเปน
หนวยปฏิบัติ ท่ีมีความสําคัญท่ีสุดตอคุณภาพการศึกษา โดยมีผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําในการ
แปลงนโยบายการจัดการศึกษา ไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 จากสภาพปญหาและความจําเปนดังกลาวขางตน  ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี 
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เขต 2  ท้ัง 5 ดาน คือ ดานทักษะ (Skill) ดานความรู (Knowledge) ดานอัตมโนทัศน (Self – concept) 
ดานลักษณะนิสัย (Traits) และดานแรงจูงใจ (Motive) ท้ังนี้เพื่อใหทราบถึงองคประกอบท่ีมี
ความสําคัญของสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา เพื่อนําผลที่ไดมาเสนอและนิเทศเปนแนวทางใน
การพัฒนาสมรรถนะการบริหารเพื่อใหการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จ  
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 1.2.1  เพื่อศึกษาสมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต  2  จํานวน  5  ดาน  ไดแก  ดานทักษะ ดานความรู  ดานอัตมโนทัศน ดาน
ลักษณะนิสัย และดานแรงจูงใจ  ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต  2   
 1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศกึษาชลบุรีเขต 2 จํานวน 5 ดาน ไดแก  ดานทักษะ ดานความรู  ดานอัตมโนทัศน ดาน
ลักษณะนิสัย และดานแรงจงูใจ จําแนกตามตําแหนง และประสบการณการทํางาน 
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 

 1.3.1  ผูบริหารสถานศึกษาไดทราบถึงสมรรถนะการบริหารงานและสามารถนําผลของ
วิจัยไปใชในการพัฒนาการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 1.3.2  เปนขอสนเทศและเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนใหเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 

 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาสมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 2  ตามทฤษฏีของ ทักเกอรและคอฟสก้ี ( Tucker & 
Cofsky, 1994, Online) ประกอบดวย  5  ดาน  คือ ดานทักษะ ดานความรู ดานอัตมโนทัศน ดาน
ลักษณะนิสัย และดานแรงจูงใจ  
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1.4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   1) ประชากร ไดแก ผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 
2 จํานวน 125 โรงเรียน จําแนกเปนผูบริหารจํานวน 125 คน ครูจํานวน 1,534 คน รวมเปนประชากร
ท้ังส้ิน 1,659 คน  
      2) กลุมตัวอยาง ไดแก  ผูบริหาร ไดมาโดยการสุมแบบเฉพาะเจาะจงท้ังหมด 
(Purposive Sampling) ไดผูบริหารจํานวน  125 คน ครูไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยางตามตาราง
ของเครจซ่ี  และมอรแกน ( Krejcie  &  Morgan.  1970, p.608)  ของประชากรท้ังหมดเทียบสัดสวน
แตละโรงเรียนในแตละขนาด แลวสุมอยางงายไดกลุมตัวอยาง 310 คน รวมกลุมตัวอยางท้ังหมด 
435 คน (รายละเอียดตามภาคผนวก ข) 

 

1.4.2  ตัวแปรท่ีจะศึกษา  
   ตัวแปรตน  ไดแก 
    1) ตําแหนง 
     (1) ผูบริหารสถานศึกษา 

  (2) ครู 
 2) ประสบการณในการทํางานจําแนกเปน 
  (1) นอยกวา 15 ป 
  (2) ตั้งแต 15 ปข้ึนไป 

 ตัวแปรตามไดแก  สมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 จํานวน 5 ดาน  คือ  

     1) ดานทักษะ 
     2) ดานความรู  
     3) ดานอัตมโนทัศน   
     4) ดานลักษณะนสัิย  
     5) ดานแรงจูงใจ  
 

1.5 กรอบแนวคดิการวิจัย 
 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัยึดกรอบแนวคิดสมรรถนะการบริหารงานของ ทักเกอรและ 
คอฟสกี้ (Tucker  and  Cofsky, 1994, Online)  5  ดานดังนี ้ดานทักษะ ดานความรู ดานอัตมโนทัศน  
ดานลักษณะนสัิย และดานแรงจูงใจ  
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สมรรถนะการบริหารงานของผูบริหาร 
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 5  ดาน 

1. ดานทักษะ  
2. ดานความรู  
3. ดานอัตมโนทัศน  
4. ดานลักษณะนสัิย 
5. ดานแรงจูงใจ  

ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยของ นงคนุช  ตระกูลไทย (2547, หนา 7-8 )  เร่ือง สมรรถภาพการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออก ไดใชตัวแปรตน คือ เพศ  
ประสบการณในการทํางาน   

งานวิจยัของ นิวัตร ประเสริฐพันธ (2545, หนา 6 ) เร่ือง สมรรถภาพการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนในอําเภอบางน้ําเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทราไดใชตวัแปรอิสระ ตําแหนงขาราชการ
ครู สามารถแสดงกรอบแนวคิดไดดังภาพ 1 

 

    ตัวแปรตน                                                                 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6  สมมติฐานการวิจัย 
 

1.6.1 ผูบริหารสถานศึกษาและครู มีความคิดเหน็ตอสมรรถนะการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 2  จํานวน  5  ดาน  แตกตางกัน 

 1.6.2 ผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็น
ตอสมรรถนะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 2 
แตกตางกัน 
 

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 1.7.1 สมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตได ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความรู 
ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะภายในของบุคคลท่ีชวยผลักดันใหบุคคลนั้นสามารถ

ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบไดอยางดีเลิศ หรือโดดเดนกวาคนอ่ืน ๆ ท่ีอยูในองคกรเดียวกัน 

    1. ตําแหนง  จําแนกเปน 
1.1  ผูบริหาร 
1.2  ครู 

2.  ประสบการณในการทํางาน   
2.1  นอยกวา 15 ป 
2.2  ตั้งแต 15 ป ข้ึนไป 

 

ภาพ 1  แสดงกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจยั 
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 1.7.2 การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง การนําความรู ความเขาใจ 
ความสามารถความคลองแคลววองไวและประสบการณมาปรับใชกับการบริหารงานในโรงเรียนให

เปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว โดยการใชตองกระทําอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ จึงจะกอใหเกิดความ
ชํานาญหรือความเช่ียวชาญ ซ่ึงเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญและมีความจําเปนตอการบริหารงาน 

 1.7.3 สมรรถนะการบริหารงานของผูบริหาร  หมายถึง ความสามารถของบุคคลทั้งใน
แบบรูปธรรม  ไดแก  ทักษะ  ความรู  และนามธรรมไดแก  อัตมโนทัศน  ลักษณะนิสัย  แรงจูงใจ  ท่ี
จะทําใหบุคคลสรางผลงานไดอยางโดดเดน แยกได  5  ดาน  คือ 

1) ดานทักษะ (Skill) หมายถึง ความรูความสามารถ ความชํานาญ คลองแคลว
วองไวในการทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง โดยสามารถใชไหวพริบ ใหบรรลุความสําเร็จ มีทักษะ
ดานความรูในโครงสรางของงาน การสรางความสัมพันธในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ทักษะการ
ใชเคร่ืองมือในการบริหารงานใหถูกตอง ทักษะในการวางแผนและหนาท่ีรับผิดชอบ รูถึงแนวโนม
การเปล่ียนแปลง การสรางทีมงานและการใชครูและบุคลากรในโรงเรียนไดอยางถูกตองเหมาะสม
และรวมถึงการใชทักษะในการวิเคราะหปญหา และแกปญหาในการบริหารอยางเหมาะสมถูกตอง
และรวดเร็ว 

   2) ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ขอมูลท่ีบุคคลไดสะสมไวจนเกิดความ

เช่ียวชาญเฉพาะดาน  พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการจําได  ความสามารถในการอธิบายได 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการนําความรูท่ีมีอยูไปใชในสถานการณตางๆได 
ความสามารถในการแยกแยะส่ิงตางๆออกเปนสวนยอยๆได ความสามารถในการรวบรวมความรู
และขอมูลตางๆเขาดวยกันอยางมีระบบ ความสามารถในการตัดสินคุณคาของส่ิงของหรือทางเลือก
ไดอยางถูกตอง มีความรูทางการบริหารการศึกษา ในการพัฒนางาน การประชาสัมพันธ การพัฒนา
เครือขายสารสนเทศไดอยางเหมาะสม สามารถนําความรูไปใชในการบริหาร ประสานความรวมมือ 
พัฒนางานในดานตางๆ ใหบรรลุเปาหมาย   

3) ดานอัตมโนทัศน (Self – concept) หมายถึง การมีเจตคติ คานิยม ภาพลักษณท่ี
เกี่ยวกับตนเอง  ความรูสึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีตอตนเองในทุกๆ ดาน  ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู จาก
ประสบการณท่ีตนไดมีปฏิสัมพันธกับสังคมและส่ิงแวดลอม มีความตระหนักในคุณคา มีความ
ม่ันใจ มีจรรยาบรรณของนักบริหาร มีความเช่ือท่ีดี สามารถปรับตัวไดเสมอ มีความสามารถในการ
ติดตอส่ือสาร ความรูสึกนึกคิดเหลานี้อาจจะเปนจริงหรือไมก็ได แตก็จะสามารถพัฒนาตลอดไป
ตามวุฒิภาวะและส่ิงแวดลอม    

   4) ดานลักษณะนิสัย (Traits) หมายถึง คุณลักษณะตางๆของบุคคล มีการเอาใจใส
ตอหนาท่ี หวังดีตอผูรวมงาน ชวยเหลือ และแสดงความยินดีเม่ือผูรวมงานประสบความสําเร็จ มี
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ภาวะผูนํา รูเทาทันโลกทันเหตุการณ ผูบริหารปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและเปนผูมีมนุษย
สัมพันธท่ีดี   

5) ดานแรงจูงใจ (Motive) หมายถึง ความคิดท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเปนแรงผลักดันใหเกิด
พฤติกรรมข้ึน  พฤติกรรมของบุคคลใดก็ตาม ท่ีถูกกระตุนบุคคลอ่ืนๆโดยใชปจจัยภายในหรือปจจัย
ภายนอก ทําใหเกิดการกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค มีการ
ใหรางวัลแกผูรวมงานหลังจากงานประสบความสําเร็จ สนับสนุนใหมีการพัฒนาตนเอง มีการ
กระตุนผูรวมงานเม่ือผูรวมงานเกิดความทอแท ใหโอกาสแกผูรวมงานในการปฏิบัติงาน ใหการยก
ยอง ในการปฏิบัติงานท่ีประสบความสําเร็จและมีการลงโทษ ตอผูรวมงาน เม่ือทํางานไมลุลวงตาม
เวลาจนเกิดความเสียหาย ผูบริหารเปนแบบอยางท่ีดีในการพัฒนาวิชาชีพ และใหความเปนมิตรกับ
ผูรวมงาน  

 1.7.4 ประสบการณในการทํางาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตั้งแตเร่ิมบรรจุ
เขารับราชการจนถึงวันท่ีตอบแบบสอบถาม จําแนกไดดงันี้ 
          1) ประสบการณนอยกวา 15 ป 
          2) ประสบการณตั้งแต  15  ปข้ึนไป 

 1.7.5 สถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 หมายถึง 
โรงเรียนในสังกัดของรัฐท่ีเปดสอนในชวงช้ัน 1 – 4 ตามเกณฑของสํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 125โรงเรียน (ดูรายช่ือภาคผนวก ข) 

 1.7.6 ตําแหนง หมายถึง ผูปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายแบงเปน 2 ประเภทคือ  
1) ผูบริหาร หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาท้ัง 125 โรงเรียนท่ีอยูในสังกดั 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 
2) ครู หมายถึง ขาราชการครูท่ีปฏิบัติการสอนอยูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาชลบุรี เขต 2  โดยไมรวมถึงพนักงานราชการ 
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