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บทที่  1 
บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
                การพัฒนาประเทศ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมจําเปนตองอาศัยคน     
เปนกําลังสําคัญ คนจะมีประสิทธิภาพเพียงใดยอมขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเพราะ      
การศึกษาเปนกระบวนการที่มุงพัฒนาคนใหมีความสามารถเต็มตามศักยภาพ เพื่อใหศักยภาพที่มีอยู     
ในตัวคนไดพัฒนาการอยางเต็มที่ มีพัฒนาการที่สมดุลทั้งสติปญญา จิตใจ รางกาย และสังคม  ซ่ึง
สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ที่มุงมั่น   
จะพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อใหเปนกลไกในการพัฒนาคนอยางเหมาะสม ที่จะ
นําไปสูการมีสภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวที่อบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมมีสมรรถภาพและมีการพัฒนา
ที่สมดุลบนพื้นฐานความเปนไทย นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ยังไดระบุ
ไวในมาตรา 6 ความวา  "การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ ความรูและ คุณธรรมมีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดํารงชีวิต"  
 ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทสําคัญมากที่สุดเนื่องจากเปนผูจัดการ ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใหมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ใหงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
รวดเร็ว และประหยัด (พนัส  หันนาคินทร. 2528 : 15)  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ความสามารถในการครองตน  ครองคน  ครองงาน  ยอมเปนบุคคลที่มีคุณลักษณะที่ดีของ
ผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน ผูบริหารโรงเรียนเปนผูมีบทบาทสําคัญในการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารซ่ึงเปนผูนําทาง
การศึกษาจึงจําเปนตองใชทั้งศาสตรและศิลปในการบริหารงาน (พนัส  หันนาคินทร. 2529 : 6) การ
บริหารงานโดยทําหนาที่จูงใจ ริเร่ิม ประนีประนอม และประสานสัมพันธระหวางสมาชิกในองคกร
ดวยกัน ผูบริหารตองมีบทบาทในการปฏิบัติหนาที่ของตน เพราะบทบาทของผูบริหารเปนสิ่งสําคัญ
สําหรับควบคุมและผลักดันการดําเนินงานตางๆภายในองคกรใหเปนไปตามนโยบายและ
วัตถุประสงค                (ปรัชญา  เวสารัชช และอรุณ  รักธรรม. 2522 : 517)  
 ผูบริหารมีหนาที่ตัดสินใจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งอยางมีประสิทธิภาพโดยการใช
ทรัพยากรทุกชนิด รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวของที่มีอยูใหเกิดประสิทธิผล โดยผูบริหารมีหนาที่ใน   
การวางแผนเพื่อการพัฒนา เพื่อการเสริมสรางทรัพยากร และรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคล
ตางๆ ที่ตองเขาไปเกี่ยวของ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาทุกบทบาทหนาที่ของผูบริหารจะตองมีสวนเขามา
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เกี่ยวของอยูเสมอ (วาสนา  ไทรงาม. 2546 : 1) ผูบริหารสถานศึกษาอยูในฐานะที่จะตองเปนผูนํา
ของสถานศึกษา จะตองมีทักษะทางการสื่อสารที่สามารถชักจูงใหผูใตบังคับบัญชาคลอยตามดวย
ความพึงพอใจในงานที่ทําสูง ผลงานที่ไดรับก็จะสูงตามไปดวย ผูนําจึงมีหนาท่ีสรางความพึงพอใจ
ใหเกิดขึ้นกับผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ (เมธี ปลันธนานนท. 2525 : 148)  
 ความพึงพอใจในการทํางาน เปนส่ิงที่ทุกองคกรทุกแหงปรารถนา เนื่องจากเปนปจจัย
สําคัญในการเพิ่มผลผลิต การจะทําใหคนขยันทํางานดวยความมีประสิทธิภาพนั้นเปนการยาก      
ดังนั้นจึงตองหาทางสรางบรรยากาศใหเขารักตน โดยอาศัยวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยา เพื่อมุง
ศึกษาใหรูแจงถึงพฤติกรรมของบุคคลที่ทํางานอยูในองคการนั้นๆ เพื่อนําเอาผลแหงการศึกษานั้น
มาใชใหเปนประโยชน ในการผูกมัดจิตใจคนงานใหทํางานดวยความพึงพอใจ ใหรักสํานักงานหรือ
องคการที่เขาทําอยู ใหรักผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานของเขา ในขณะเดียวกันจิตวิทยาก็จะชวย
ใหฝายจัดการสามารถจัดการ และสรางมนุษยสัมพันธที่ดีในงานได สรางคุณลักษณะของผูนําที่ดีได 
อันจะเปนประโยชนอยางใหญหลวงตอการพัฒนาองคการ (เสถียร  เหลืองอราม. 2527 : 94-95) 
ความพึงพอใจเปนความรูสึกพอใจ ซ่ึงบุคคลมีตอบทบาทหรืองานของตนในองคการโดยเห็นวาการ
ทํางานดังกลาว ตนไดรับรางวัลหรือผลตอบแทนอยางยุติธรรมจากองคการที่ตนทํางานอยู (ภรณี  
มหานนท . 2529 : 45) เนื่องจากคนเรามีความตองการและความพึงพอใจที่แตกตางกันจึงเปนสาเหตุ
ใหสังคมนั้นๆ เกิดความสับสนวุนวาย ขาดความเปนระเบียบเรียบรอยปราศจากความสงบสุข ดงันัน้
ทุกสังคมจึงตองมีการกําหนดกฎเกณฑระเบียบขอบังคับหรือแนวทางในการปฏิบัติขึ้นมาใชรวมกัน 
วิธีการที่จะสรางความพึงพอใจใหเกิดแกผูปฏิบัติงาน จึงควรเกิดจากความรวมแรงรวมใจของทั้ง
สองฝายคือฝายบริหารและบุคลากรในโรงเรียนที่จะสรางแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน เปนการ
สรางกรอบในการทํางาน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไดใหความสําคญตอ
การสรางความพึงพอใจใหเกิดแกครูผูปฏิบัติงานโดยมนีโยบายใหโรงเรียนประถมศึกษา ดําเนินการ
จัดโครงการพัฒนาบุคคลและพยายามตอบสนองความตองการของครู แตผลของความพึงพอใจ        
ในการทํางานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น หากไมไดมีการสํารวจหรือศึกษา วิเคราะหกัน
อยางจริงจังแลว ก็ไมอาจทราบวาครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจในการทํางานมาก
นอยเพียงใด   ดังนั้นผูบริหารจึงควรสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรหรือคนงาน มี
ความพึงพอใจในการทํางานในอันที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จของการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 การบริหารสถานศึกษาแตละแหงยอมมีความแตกตางกันอันเนื่องจากสภาพแวดลอมที่           
สถานศึกษาตั้งอยู สถานศึกษาจึงจําเปนตองวางรากฐานทางการศึกษาใหพรอมที่จะรับการ     
เปล่ียนแปลง (ประดิษฐ  เวชพนม. 2536 : 153) ทําใหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารแตกตางกัน
ซ่ึงจะสงผลกระทบตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูได (ชวน สุวรรณลิขิต. 2531 : 4) 
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กลาววา สภาพปจจุบันผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสวนใหญไดรับแตงตั้งใหเปนผูบริหาร
สถานศึกษา โดยการคัดเลือกจากบุคคลที่มาจากครูสายผูสอน ซ่ึงไมคอยไดผานการฝกอบรม
วิชาการบริหารหรือไมไดสําเร็จการศึกษาทางดานการบริหารมาโดยตรงจึงเปนเหตุสําคัญประการ
หนึ่งที่ทําใหผูบริหารสถานศึกษาแสดงพฤติกรรมผูนําของตนไมสอดคลองกับความตองการของครู 
เทาที่ควร ผูบริหารสถานศึกษาจํานวนไมนอยนิยมใชอํานาจเผด็จการไมคอยเปดโอกาสใหครู มี
สวนรวมในการบริหารงานและแกไขปญหาตางๆของสถานศึกษา รวมทั้งไมคอยใหเกียรติ ไมให
ความไววางใจและไมสนองความตองการของครูมุงแตจะใหงานสําเร็จตามเปาหมายเพียงดานเดียว 
ซ่ึงมีผลกระทบตอความพึงพอใจของครูผูปฏิบัติ เปนอยางยิ่ง 
 การที่จะแสดงใหเห็นวาสถานศึกษาใดมีการพัฒนาไปมากนอยกวากันเพียงใด จะศึกษา
เพียงพฤติกรรมของผูบริหารเพียงดานเดียวคงไมไดดังนั้นการศึกษาในเรื่องเพศ ประสบการณ และ
สภาพพื้นที่ที่ผูบริหารนั้นปฏิบัติงานอยูอาจจะสงผลตอพฤติกรรมการบริหารและสงผลกระทบตอ
ความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานในดานตางๆ ถาครูไมมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานซึ่ง
เกิดจากพฤติกรรมในการบริหารงานของผูบริหารยอมทําใหงานในดานนั้นไมบรรลุวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว  
 จากปญหาตางๆที่ไดกลาวมาแลวอาจกลาวไดวา (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี   
เขต 1. 2548 :33) การบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี 
เขต 1 ยังไมบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ซ่ึงสาเหตุ    สําคัญนาจะมาจากพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารสถานศึกษา เพราะผูบริหารสถานศึกษา เปนผูนําทั้งทางวิชาการและดานอื่นๆของครู 
ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีความรู ความเขาใจในการบริหารงานในสถานศึกษาเปนอยางดี 
สามารถสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหเกิดกับครูผูปฏิบัติการสอน หากครูมีความ      
พึงพอใจ ในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาแลว เชื่อวาจะทําใหการบริหารงานภายใน
สถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสงผลโดยตรงตอนักเรียน ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษา ความพึงพอใจของครูตอการปฏิบัติงานของ ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ซ่ึงผลการศึกษา  คนควานี้จะเปนประโยชนสําหรับผูบริหาร    
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในทุกระดับใชเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาใหความชวยเหลือปรับปรุงและแกปญหา ตลอดจนแสวงหาแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1 
ตอไป 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
                1.2.1  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้น 
พื้นฐานสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1   จํานวน 5 ดาน คือ   ผูนําทางการศึกษา ผูมี
วินัยและรักษาวินัย  ผูมีมนุษยสัมพันธ   ผูริเร่ิมสรางสรรค  และเปนคนกลางที่ขจัดหรือประสานใน
เร่ืองความขัดแยง 
                1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้น 
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตามตําแหนง วุฒิการศึกษา และ          
ประสบการณในการบริหาร 
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 
                1.3.1  เปนขอมูลพื้นฐานแกผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่  
การศึกษาชลบรีุ เขต 1  พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน ใหเกิดความพึงพอใจของครูตอไป 
                1.3.2  เปนขอมูลพื้นฐานแกผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาชลบรีุ 
เขต2, เขต 3  และจังหวัดอื่นๆในการพัฒนาการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 

 1.4.1   ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาคนควาไวดังนี ้
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา    

ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จํานวน  5  ดาน คือ    ผูนําทางการศึกษา 
ผูมีวินัยและรักษาวินัย  ผูมีมนุษยสัมพันธ   ผูริเร่ิมสรางสรรค  และเปนคนกลางที่ขจัดหรือประสาน 
ในเรื่องความขัดแยง ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 1  ปการศึกษา 2548    
                1.4.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก  ผูบริหารและครู สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาชลบรีุเขต  1   จํานวน   86  สถานศึกษา  แบงไดดังนี้ ผูบริหาร 86 คน ครูผูสอน 1,090  คน 
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                กลุมตัวอยาง ไดแก  ผูบริหารโดยการสุมแบบเจาะจงทั้งหมด จํานวน 86 คน 
สวนครู ไดมาโดยการกําหนดขนาดกลุมตวัอยาง จากตาราง ของ เครซี และ มอรแกน (Krejcie and 
Morgan.1970 : 607-610) ไดจํานวน 285 คน หลังจากนัน้เทียบบัญญัตไิตรยางคโดยแยกตามขนาด
สถานศึกษา แลวสุมตัวอยาง ได กลุมตัวอยาง  285 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 371 คน 
                1.4.3  ตัวแปรที่ศึกษา 
                          ตัวแปรตน  ไดแก  

1) ตําแหนง  จําแนกเปน 
(1) ผูบริหาร 
(2) ครู 

2) วุฒิการศึกษา 
(1) ปริญญาตรี 
(2)  สูงกวาปริญญาตรี 

3) ประสบการณ 
(1) นอยกวา  10   ป 
(2) ตั้งแต  10  ป  ขึ้นไป 

ตัวแปรตาม   ไดแก  ความพงึพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา     
ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี  เขต 1   จํานวน   5  ดาน คอื 

1) ผูนําทางการศึกษา 
2) ผูมีวินัยและรักษาวินยั 
3) ผูมีมนุษยสัมพนัธ 
4) ผูริเร่ิมสรางสรรค 
5) เปนคนกลางทีข่จัดหรือประสานความขัดแยง 

 

 1.5  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 
                ในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจยัมุงศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูไดยึดแนวคิด
ทฤษฎี ของ กอรตัน  (Gorton ,1983 : 71)  ที่ไดกําหนดแนวทางของผูบริหารโรงเรียนไว  5  ประการ  
ไดแก   
                1.5.1  ผูนําทางการศึกษา 
                1.5.2  ผูมีวินัยและรักษาวนิัย 
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                1.5.3  ผูมีมนุษยสมัพันธ 
                1.5.4  ผูริเร่ิมสรางสรรค 
                1.5.5  เปนคนกลางที่ขจัดหรือประสานความขดัแยง 
 

จําแนกดังตอไปนี้ 
 

  ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคดิที่ใชในการวจิัย 
         

1.6  สมมุติฐานการวิจัย 
 

1.6.1 ผูบริหารและครูมีความพึงพอใจตอการปฏบิัติงานของผูบริหารสถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรีเขต 1  แตกตางกนั 

1.6.2 ผูบริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต1  แตกตางกัน 

1.6.3 ผูบริหารและครูที่มีประสบการณ ตางกัน มคีวามพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ 
ผูบริหาร    สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1 แตกตางกัน 
 
 
 

1. ตําแหนง 
1.1 ผูบริหาร 
1.2 ครู 

2. วุฒิการศึกษา 
2.1 ต่ํากวาปริญญาตรี 
2.2 ตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป 

3. ประสบการณ 
3.1 นอยกวา  10  ป 
3.2 ตั้งแต  10   ปขึ้นไป 

 

ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ         
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 1
จํานวน  5   ดาน 

1. ผูนําทางการศึกษา 
2. ผูมีวินัยและรักษาวินยั 
3. ผูมีมนุษยสัมพนัธ 
4. ผูริเร่ิมสรางสรรค 
5. เปนคนกลางทีข่จัดหรือ

ประสานความขัดแยง 
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1.7 คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 

เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกนัและตรงตามจุดมุงหมายของการวิจยัคร้ังนี้จึงไดนิยาม          
คําศัพทเฉพาะดังนี ้

1.7.1 ความพึงพอใจของผูบริหารและครูตอการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน หมายถึง ความรูสึกความมุงมั่นของครูที่มีตอการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา 
แบงเปน 5 ดาน คือ  

1) ผูนําทางการศึกษา   หมายถึง  การเปนผูนาํในงานดานการศึกษา    ตางๆ ของ 
สถานศึกษา เปนผูมีอิทธิพลและจูงใจใหผูอ่ืนคลอยตามได 

2) ผูมีวินัย และรักษาวนิัย   หมายถึงผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูมีวินยั และรักษา 
ระเบียบ วินยั   เพื่อเปนแนวทางในการปฏบิัติตนของครู 

3) ผูมีมนุษยสัมพันธ หมายถึง  การสรางสภาพแวดลอม  ภายในโรงเรียน        
การสรางขวัญ และกําลังใจ ใหแกบุคลากรในโรงเรียน เพื่อใหสภาพโรงเรียนเต็มไปดวยการอยู     
รวมกันอยางมนุษย 

4) ผูริเร่ิมสรางสรรค   หมายถึง    ผูบริหารตองมีลักษณะความเปนผูนํา  ใหมี  
การเปลี่ยนแปลงตางๆ เพื่อความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงแผนงานหรือกําหนดเกี่ยวกับการศึกษา
ของโรงเรียนเพื่อสนองความตองการของผูเรียนมากที่สุด 

5) เปนคนกลางทีข่จัด หรือ ประสานในเรื่องขดัแยง  หมายถงึ   การเผชญิ  ตอ 
ปญหาความขดัแยงตางๆ ที่เกี่ยวกับครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนผูบริหารโรงเรียน จะตอง    
ยึดมั่นในความเปนกลางรักษาความเทีย่งตรง 

1.7.2 ตําแหนง หมายถึง  ผูที่ทําหนาที่ในสถานศึกษาจําแนกเปน 2 ระดับ คอื  
1) ผูบริหาร หมายถึง ผูอํานวยการสถานศึกษาสังกัดภาครัฐ ในเขตพืน้ที ่

การศึกษาชลบรีุ เขต 1 
2) ครู  หมายถึง   ผูปฏิบัติการสอน ในสถานศกึษา ขั้นพืน้ฐานของรัฐ    ที่เปด   

ทําการสอนในระดับอนุบาล และชวงชัน้ ที่ 1 ถึงชวงชั้นที่  2   คือตั้งแต ชั้นอนุบาล ถึงชั้น
ประถมศึกษาปที่  6  ในเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  

1.7.3 วุฒิการศึกษา หมายถึง  การศึกษาสูงสุดของผูบริหารและครู แบงเปน 2 ระดับ คือ  
1) ปริญญาตรีหรือต่ํากวา 
2) สูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป 
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1.7.4 ประสบการณหมายถึง  ประสบการณในการปฏิบัติงานของผูบริหาร  และครูแบง 
ออกเปน  2  ระดับ   

1) ต่ํากวา  10  ป 
2) ตั้งแต  10  ป  ขึ้นไป 

1.7.5 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 1 หมายถึงสถานศึกษาของ 
รัฐ ที่เปดทําการสอนระดับอนุบาล และชวงชั้นที่ 1 ถึงชวงชั้นที่ 2 คือตั้งแต อนุบาลถึง ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6  จํานวน  86  โรงเรียน (ดูรายช่ือในภาคผนวก  ข.) 
                 
 
 


