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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคน  แตละประเทศมุงเนนพัฒนาทางดานการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคนของประเทศใหมีศักยภาพเพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา   เห็นไดจากแนวทางของแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9  (พ.ศ. 
2545-2549)  ที่มุงเนนพัฒนาคนเปนเปาหมายหลักของการพัฒนาประเทศ  และแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550-2554)  ยังคงยึดแนวคิดในการใหความสําคัญตอการพัฒนาคน 
โดยใชการศึกษาเปนหลักสําคัญในการพัฒนา  ประกอบกับการปฏิรูปการศึกษาไทย  โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 อันเปนกฎหมายแมบททาง
การศึกษา ที่ออกตามความในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540   แสดงใหเห็นถึง
เจตนารมณเพื่อเปล่ียนแปลงปรับปรุงการศึกษาไทยทั้งระบบ ใหปรับเขาสูยุคโลกาภิวัตน เพื่อให
ประชาชนสามารถดํารงชีวิตไดอยางราบรื่น  ผสมกลมกลืนระหวางธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอมกับ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและระหวางสังคมไทยกับสังคมโลก 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานของรฐั 
ซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแกประชาชน  ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาระดับ
ประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนตน  มีจํานวน  7,766,201  คน  ศึกษาอยูในโรงเรียน ซ่ึงตั้งอยู
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย  จํานวน  32,879  แหง  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2548, หนา 7)  แตละโรงเรียนมีความแตกตางกนัทั้งดานปจจัย  กระบวนการ  และผลผลิต  อันเนื่องมาจาก
สภาพแวดลอม  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  ขนาดของโรงเรียน  และการบริหารโรงเรียน  ความ
แตกตางเหลานี้ลวนสงผลตอประสิทธิผลโรงเรียน  ความสําเร็จของโรงเรียนจะเปนตัวบงชี้  หรือ
นําไปสูความสําเร็จของการจัดการศึกษา  และตัวการที่เปนเครื่องตัดสนิในขั้นสุดทายวา  การบรหิาร
และองคการตางประสบความสําเร็จหรือไมเพียงใดนั้นก็คือ  การศึกษาหรือทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ประสิทธิผล  (Effectiveness)  ขององคการเหลานั้น  (ภรณี  กีรติบุตร  มหานนท,  2529,  หนา 2)   
ผูบริหารโรงเรียนมีสวนสําคัญเปนอยางมากในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  ในการบริหารโรงเรียน
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เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป  กลาวคือ  ผูบริหารโรงเรียนตองใชภาวะผูนํา
เพื่อใหผูตามมีความเต็มใจ  และกระตือรือรนที่จะทํางานให บรรลุผล  (เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ,  2534, 
หนา 78)  โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานการณดานผลสัมฤทธิ์  ทางการศึกษาของเด็กๆ ที่ออนแอลง  และ
สถานการณพลวัตของปญหาสังคม  มีผลกระทบตอเด็กอยางรวดเร็ว มีมิติที่ซับซอนมากขึ้น  ทําให
โรงเรียนและครูทําหนาที่ในการดูแล  และพัฒนาเด็กไดยากลําบากยิ่งขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ,  2544,  หนา  110-112)  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดแบงขนาดของโรงเรียนตามจํานวนนักเรียน
ออกเปน  6  แบบ   แบบที่เล็กที่สุดคือ โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน ตั้งแต  120  คน  ลงมา  เพื่อสะดวก
ในการจัดสรรงบประมาณ และวางแผนบุคลากร การบริหารสถานศึกษาในสภาวการณของการขาดแคลน
ทรัพยากรการบริหารแทบทุกดาน  สงผลโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  อันเปน
ผลผลิตที่สําคัญที่สุด กลาวคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดใหญ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวาโรงเรียนขนาดเล็ก  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2531, หนา  2-3)  
นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแลว  ยังมีองคประกอบอีกหลายดาน  ที่แสดงใหเห็นถึงระดับประสิทธิผล
ของโรงเรียน  (Hoy & Miskel, 1991, p. 381)  และสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  
วิจัยพบวา โรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูง  โดยเฉลี่ยเปนสถานศึกษาขนาดใหญ  (อํารุง  
จันทวานิช  และสุภางค   จันทวานิช,  2527,  หนา  16)  และจากรายงานประเมินผลการใชหลักสูตร   
ปการศึกษา  2535  พบวา  สถานศึกษาขนาดใหญ จะมีการจัดกิจกรรมทางการศึกษามากกวาโรงเรียน
ขนาดเล็ก  ทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศไทยที่ปรากฏชัดเจน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545  ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา
ของรัฐไวคอนขางชัดเจน  ซ่ึงผูเกี่ยวของทุกคนพึงปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกันโดยมุงถึง
ประสิทธิผลการบริหารที่เกี่ยวกับตัวผูเรียน  เนนใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
เพื่อใหผูเรียนเปนคนดีมีคุณธรรม เปนคนเกงและเรียนรูอยางมีความสุข  สวนประสิทธิผลสถานศึกษา  
อันเกิดจากประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และ
ที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  ไดระบุใหเปนการบริหารสถานศึกษา  แบบมีสวนรวมของ
หลายฝาย  ไดแก  บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  และองคกรตางๆ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2544, หนา 110-112)  กระบวนการบริหารมีสวนสําคัญยิ่งในการ  กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหพัฒนาขึ้นในทุกๆ  ดาน  ประสิทธิผลสถานศึกษาจึงเกิดขึ้นจาก
การบริหารจัดการศึกษา 
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 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2   มีจํานวนโรงเรียนในสังกัด  174  แหง  เปน
โรงเรียนขนาดเล็ก  จํานวน  64  แหง  โรงเรียนขนาดกลาง  63  แหง  โรงเรียนขนาดใหญ  47  แหง   
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  2,  2548,  หนา 4)  กระจายอยูใน  6  อําเภอ  และ 1  
กิ่งอําเภอ  คือ  อําเภอพนมสารคาม  อําเภอสนามชัยเขต  อําเภอทาตะเกียบ  อําเภอแปลงยาว  อําเภอ
บางคลา  อําเภอราชสาสน  และกิ่งอําเภอคลองเขื่อน  สภาพความแตกตางของภูมิประเทศ  พื้นที่
ความเจริญ  ความทุรกันดาร  สังคมเมือง  สังคมชนบท  และปริมาณโรงเรียนซ่ึงมีจํานวนมาก  มี
ความหลากหลายมีความแตกตางในดานการจัดการบริหารจัดการศึกษา  โรงเรียนในสังคมชนบท
ขาดปจจัยในการดําเนินงาน  มากกวาโรงเรียนในเขตสังคมเมือง  สงผลใหการจัดการเรียนการสอน
ในภาพรวมไมครบถวนสมบูรณ  มีความหลากหลาย บางแหงบุคลากรขาดขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  การสงเสริมสนับสนุนของชุมชนในทองถ่ินไมเสมอภาคกัน จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึง
ตองการศึกษาประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ฉะเชิงเทรา  เขต 2  ใน  4  ดานคือ  ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง   
ความสามารถในการพัฒนาใหนักเรียนมีทัศนคติทางบวก  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
โรงเรียน  และความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 
 1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 2   จําแนกตามประสบการณการบริหาร  วุฒิการศึกษาของผูบริหาร  และขนาดของ
โรงเรียน 
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 
 ผลการวิจัยคร้ังนี้เปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษา  และ     
ศึกษานิเทศก  ในการวางแผนบริหารสถานศึกษา  และกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานเกี่ยวกับ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  เพื่อพัฒนาการศึกษาใหเกิด
ความกาวหนาอยางมีคุณภาพ 
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1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
1.4.1  ขอบเขตของเนื้อหา    

 การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  โดยพิจารณาจากตัวบงชี้  4  ดาน  คือ  ความสามารถในการผลิตนักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศกึษา  และความสามารถในการแกไขปญหาภายในสถานศึกษา  
ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 
 1.4.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   1)  ประชากร  ไดแก  ผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ปการศึกษา  2548  จํานวน  174  คน 
   2)  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหารจํานวน  119  คน  ไดจากการสุมประชากรในขอ  1)  
โดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ เครจซี่  และมอรแกน  (Krejcie & Morgan, 1970,  p. 608)  
แลวสุมแบบแบงชั้น (Stratified  Random  Sampling)  ตามขนาดของโรงเรียนโดยเทียบสัดสวน
ประชากรและกลุมตัวอยาง  แลวสุมอยางงาย  ตามขั้นตอนดังนี้ 
      ขั้นที่  1  เปดตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่ และมอรแกน  (Krejcie 
& Morgan, 1970, p. 608) ไดจํานวนผูบริหาร  119  คน   
      ขั้นที่  2  แบงสัดสวนโรงเรียนตามขนาดโรงเรียน  เปน  3  ประเภท  คือ  ขนาด
เล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ  ไดจํานวนผูบริหารตามสัดสวนขนาดโรงเรียน  ดังนี้  ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก  64  โรงเรียน  ไดกลุมตัวอยาง  44  คน  ในโรงเรียนขนาดกลาง  63  โรงเรียน  ไดกลุมตัวอยาง  
43  คน  และในโรงเรียนขนาดใหญ  47  โรงเรียน  ไดกลุมตัวอยาง  32  คน  รวมกลุมตัวอยาง  119  คน   
      ขั้นที่  3  สุมตัวอยางอยางงายดวยวิธีการจับสลากชื่อโรงเรียน  ไดกลุมตัวอยาง
ที่กระจายอยูตามโรงเรียนขนาดตางๆ ตามสัดสวน  (ภาคผนวก  จ) 
  1.4.3  ตัวแปรที่ศึกษา 
   1)  ตัวแปรตน  ไดแก 
    (1)  ประสบการณการบริหาร  ไดแก 

 ก.  ต่ํากวา  10  ป 
 ข.  ตั้งแต  10  ปขึ้นไป 
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(2) วุฒิการศึกษา 
ก.  วิชาเอกหรอืโทการบริหารการศึกษา 

  ข.  วิชาเอกหรือโทวิชาอ่ืนๆ 
  (3)  ขนาดของโรงเรียน  จําแนกเปน  3  ขนาด  คือ 

 ก.  ขนาดเล็ก    
 ข.  ขนาดกลาง 
 ค.  ขนาดใหญ       

   2)  ตัวแปรตาม  ไดแก  ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ใน  4  ดาน  คือ                          
    (1)  ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
    (2)  ความสามารถในการพัฒนาใหนักเรยีนมีทัศนคติทางบวก 
    (3)  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 
    (4)  ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 
 

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
                 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ไดกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาประสทิธผิล
ของสถานศึกษาตามแนวคิดของ  กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ  (2536, หนา 32-33)  และมอทท  (Mott, 
1972; อางถึงใน  Hoy & Miskel, 1991, p. 373)  ที่กลาววา  ประสิทธิผลของโรงเรียน ไมนาจะหมายถึง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหรือความพึงพอใจในการทํางานเพียงอยางใดอยางหนึ่ง  แต
ประสิทธิผลของโรงเรียนหมายถึง  การที่โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  
และสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ตลอดจนใหสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม
ทั้งภายในและภายนอก  รวมทั้งสามารถแกปญหาภายในโรงเรียนซึ่งจะ ทําใหเกิดความพึงพอใจใน
การทํางานโดยเปนการมองประสิทธิผลของทั้งระบบจึงสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้    
ดังภาพ  1 
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       ตัวแปรตน        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

1.6  สมมติฐานในการวิจัย 

 
 1.6.1  ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2   ของผูบริหารสถานศึกษาตามประสบการณการบริหาร  มีความแตกตางกัน 
 1.6.2  ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2   ของผูบริหารสถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษา  แตกตางกัน 
 1.6.3  ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2   ของผูบริหารที่มีขนาดสถานศึกษา  แตกตางกัน 

 
 
 
 
 

ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา  สังกดั
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 

1.    ความสามารถในการผลิตนักเรียน                
มีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนสูง 

2.    ความสามารถในการพัฒนาใหนักเรยีน        
มีทัศนคติทางบวก 

3.    ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ      
พัฒนาโรงเรียน 

4.    ความสามารถในการแกปญหาภายใน 
โรงเรียน 

1.   ประสบการณการบริหาร 
1.1  ต่ํากวา  10  ป 
1.2  ตั้งแต  10  ปขึ้นไป 

2.   วุฒิการศึกษา 
2.1 วิชาเอกหรือโทการบริหาร

การศึกษา 
2.2 วิชาเอกหรือโทวิชาอ่ืนๆ 

3.  ขนาดของโรงเรียน 
3.1  ขนาดเล็ก    
3.2  ขนาดกลาง  
3.3  ขนาดใหญ 



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

 7 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
 

1.7.1  ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการทํางาน
รวมกัน  เพื่อใหบรรลุเปาหมาย  และวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา รวมถึงพฤติกรรมในการทํางาน
ในกลุมที่เอื้อตอการบรรลุเปาหมาย  เกณฑการประเมิน วัดใน 4  ดานคือ  สามารถทําใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  สามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก  สามารถปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาโรงเรียนใหเจริญ กาวหนา  และสามารถแกปญหาภายในสถานศึกษาไดอยางดี  เครื่องมือวัด
ประสิทธิผลสถานศึกษาไดพัฒนามาจากดัชนีการรับรูประสิทธิผลของโรงเรียนที่เรียกวา  Index  of  
perceived organization effectiveness  (IPOE)  ของ  ฮอย  และมิสเกล  (Hoy & Miskel, 1991, p. 373)  
ซ่ึง กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ  (2536,  หนา  278-281)  นํามาพัฒนาและสรางเครื่องมือนี้เพื่อเปนเครื่องมือ
วัดประสิทธิผลโรงเรียนเอกชน  โดยพิจารณาจากความสามารถ  4  ประการ  ไดแก  ความสามารถ
ในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  ความสามารถในการพัฒนาใหนักเรียนมีทัศนคติ
ทางบวก   ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน   และความสามารถในการแกปญหา
ภายในโรงเรียน  รายละเอียด  ดังนี้ 

1)   ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  หมายถึง
ความสามารถในการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งการบริหารการจัดการเรียนการสอน จนสามารถ
ทําใหนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่  6  หรือช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  ในโรงเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง  ซ่ึงสามารถพิจารณาไดจากเกรดเฉลี่ยโดยรวมของ นักเรียน 
จํานวนรอยละของนักเรียนที่สามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นไป  ความสามารถในทางวิชาการ 
และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  

2)   ความสามารถในการพัฒนาใหนักเรียนมีทัศนคติทางบวก  หมายถึง  การดําเนินงาน
ดานบริหารและอบรมคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียน  นอกจากการเรียนการสอน  เพื่อใหนักเรียน
เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัยท่ีดี  และทําใหนักเรียนรูจักตนเอง  มีเจตคติที่ดีตอการศึกษา
เลาเรียนเปนที่พอใจของผูปกครอง 

3)   ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน  หมายถึง  ผูบริหารและคณะครู
ในโรงเรียนที่รวมกันพัฒนาเปลี่ยนแปลงวิธีดําเนินงานทั้งในดานวิชาการ การเรียนการสอนเพื่อให
โรงเรียนมีความกาวหนาทันสมัยกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป โดยพิจารณาจากการยอมรับของครู
ตอการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ทั้งการบริหาร  การเรียนการสอน  ความสามารถ  ความรวดเร็วของครู  
ตอการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการของตนเอง ความกระตือรือรนของครูที่จะปรับปรุง  
พัฒนาจากการเรียนการสอนตลอดจนพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการปรับปรุงหรือพัฒนาโรงเรียน 
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    4)  ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน  หมายถึง  ความสามารถของผูบริหาร
และครูในโรงเรียนที่รวมมือกันในการแกไขปญหาตางๆ ทั้งดานการเรียนการสอน การปกครอง
นักเรียน และงานรับผิดชอบอื่นๆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดจนบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน 

1.7.2  สถานศึกษาหรือโรงเรียน  หมายถึง  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชงิเทรา เขต  2 

1.7.3  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  หมายถึง หนวยงานทางการศึกษา  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีภารกิจ  บทบาทหนาที่
ในการสนับสนุน  สงเสริม การจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา  และระดับ
มัธยมศึกษา  กํากับดูแลการดําเนินงานของสถานศึกษา ในสังกัดอําเภอ  6  อําเภอกับ  1  กิ่งอําเภอ 

1.7.4  ผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา
แตละแหง  ทั้งของรัฐและเอกชน 

1.7.5  ประสบการณการบริหาร  หมายถึง  ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 
หรือระยะเวลาในการดํารงตําแหนงรักษาการผูบริหารสถานศึกษา จําแนกเปน 2  ระดบัคือ 

 1)  ต่ํากวา  10  ป  
 2)  ตั้งแต  10  ป ขึ้นไป 

 1.7.6  วุฒิการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง  การสําเร็จการศึกษาตามสาขาวิชา
ตางๆ จําแนกเปน 

 1)  วิชาเอกหรือโทการบริหารการศึกษา 
 2)  วิชาเอกหรือโทวิชาอ่ืนๆ 

  1.7.7  ขนาดของสถานศึกษา  หรือโรงเรียน  หมายถึง  การกําหนดขนาดของสถานศึกษา  
หรือโรงเรียนโดยใชจํานวนนักเรียนเปนเกณฑในการแบงขนาด  จําแนกเปน  3  ขนาด  คือ 

 1)  ขนาดเล็ก  หมายถึง  โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต  120   คน  ลงมา 
 2)  ขนาดกลาง  หมายถึง  โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต  121-300  คน 
 3)  ขนาดใหญ  หมายถึง  โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต  301  คน   ขึ้นไป 


