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บทที่ 1 
บทนํา 

       
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา       
 
 
          ในปจจุบันการจัดการศึกษามุงเนนแนวทางในการจัดการปฏิรูปการศึกษา  ซ่ึงรัฐบาลมี
นโยบายในการปฏิรูประบบราชการ  โดยใหปรับปรุงการบริหาร  และการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาซึ่งการปฏิรูปการศึกษาจะมุงเนนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ปตั้งแตประถมศึกษาปที่ 1 
ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน  ใหมีคุณภาพ  โดยแผนการพัฒนาเศรษฐกจิและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ยึดแนวคิดในการใหความสําคัญในการพัฒนาคนโดยใช
การศึกษาเปนหลักสําคัญในการพัฒนา  โรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาคน  และ     
สถานศึกษาจะประกอบดวยคนหลายๆ คนมากระทํางานเพื่อส่ิงหนึ่งสิ่งใดใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 
สถานศึกษาจึงเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาคนใหเปนคนที่มีประสิทธภิาพ  และเมื่อเปนคนที่มีประสิทธิภาพ 
ก็จะสามารถดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ ซ่ึงก็จะทําใหองคการมีคุณภาพ กอใหเกิด
ประสิทธิผลภายในองคการ 
               พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545
ในมาตรา 39 โดยกําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ทั้งดานวิชาการ 
งบประมาณ  การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการ  และสํานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษา  และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  และมาตรา  35  กําหนดใหมีคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษานั้นจะประกอบดวยผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกรเอกชน  ผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพครู  ผูแทนสมาคม  ผูประกอบวิชาชีพการบริหารการศึกษา     
ผูแทนสมาคมผูปกครองและครูและผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  ซ่ึง
หมายถึงกระทรวงไดมอบอํานาจในดานตางๆ ไปสูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการดูแลเขตพื้นที่
การศึกษานั้นซึ่งในแตละเขตพื้นที่การศึกษาจะมีคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มี
อํานาจหนาที่ในการกํากับดูแล  จัดตั้ง  ยุบ  รวม  หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา  
ประสาน  สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา  เอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา  ใหสามารถจัดการศึกษา
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ใหสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาตามมาตรา 38 การกระจายอํานาจนั้นกระทรวงจะ
กระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  ซ่ึงแตละ
สถานศึกษาจะมีการบริหารและการจัดการเปนอิสระ  โดยที่การบริหารงานในแตละสถานศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษาจะมีการบริหารงาน  หรือรูปแบบการบริหารที่แตกตางกัน  ดังนั้นการบริหารงาน
ของสถานศึกษาเอกชนที่มีความอสิระนั้น  จะมีการกํากับติดตาม  การประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาจากรัฐ  และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการประเมินคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษา
เชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ  (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542, 2548, หนา 30-33)  
คําที่ใชเรียก  ในการบริหารบางครั้งเราจะใช คําวาการจัดการแทน การบริหารมักใชอยู 2 คําคือ 
Administration  และ  Management  ซ่ึงมีความหมายเชนเดียวกัน แตนิยมใชตางกัน  Administration  
มักจะใชในเรื่องที่ เกี่ยวกับนโยบาย  และนิยมใชในการบริหารราชการ  เรียกวานักบริหารหรือการ
บริหาร  สวน Management  เปนการนํานโยบายไปปฏิบัติจัดทํา  เปนสวนใหญและนิยมใชในการ
บริหารธุรกิจ เรียกวาผูจัดการ  หรือการจัดการ   

  การบริหาร  หมายถึง  การจัดและการดําเนินการกิจการใดๆ ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 
จากความหมายที่ไดกลาวมาขางตนนั้น  การบริหารแบง  องคประกอบของการบริหาร  มี  3  สวน  คือ 
ทรัพยากรการบริหารหรือปจจัยการบริหาร  กระบวนการบริหาร  วัตถุประสงคของการบริหารจักรกล
การบริหารในสถานศึกษาที่สําคัญที่สุดคือ  หลักสูตร  ประมวลการสอน  บันทึกการสอน ตารางสอน
การสอน  การทดสอบ  และประเมินผล  ซ่ึงคณาจารยเปนสวนสําคัญอยางยิ่งของจักรกลเหลานี้
ความสําเร็จหรือความลมเหลวทางวิชาการจึงเปนเครื่องชี้ความสําเร็จหรือความลมเหลวทางการบรหิาร
โรงเรียนโดยตรง  ดังนั้น  อาจารยใหญซ่ึงเปนผูบริหารสูงสุดของสถานศึกษา  จึงตองมีความรอบรู
ทางวิชาการทุกสาขาที่มีสอนในสถานศึกษาอยางเพียงพอจึงจะเปนผูนําทางวิชาการของสถานศึกษา 
ถึงแมนจะไมจําเปนตองรูซ่ึงเหมือนหัวหนากลุมสาระตางๆ ความจําเปนของอาจารยใหญในบทบาท
ผูนําทางวิชาการนี้  เกิดจากลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของกลุมนักวิชาการหรือคณาจารยนั่นเอง  ฐานสําคัญ
ของลักษณะพิเศษนี้คืออํานาจทางวิชาการแหงอาชีพครูซ่ึงเกิดขึ้น จากการไดรับการศึกษาอบรมจาก
สถานฝกหัดครู  ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกับอํานาจวิชาการแหงอาชีพแพทยและอาชีพทางกฎหมาย 
บริการทางสังคมซึ่งอาชีพหลัก ที่ทั่วโลกยอมรับวาเปนบริการสําคัญ จําเปนยิ่ง ซ่ึงสังคมขาดเสียมิได  
ซ่ึงไดแก  บริการการบําบัดรักษาโรคของแพทย ซ่ึงมีผลโดยตรงตอการมีชีวิตของคน บริการการให
ความคุมครองและธํารงรักษาไวซ่ึงความยุติธรรมของสังคมและมนุษยชาติ  ซ่ึงทนายความ  และ
ตุลาการเปนผูใหความคุมครองและธํารงรักษาไวซ่ึงความยุติธรรมของสังคมและมนุษยชาติ ซ่ึง
ทนายความ  และตุลาการเปนผูใหนั้นก็นับวาสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการธํารงรักษาไวซ่ึงชีวิต
มนุษย ดังนั้น การบริการเพื่อสงเสริมศักยภาพของคน  โดยวิธีการใหการศึกษาอบรมและถายทอด
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วัฒนธรรมซึ่งเปนบริการสังคมของครูอาจารยจึงเปนอีกดานหนึ่งซึ่งทําใหสังคมและมนุษยชาติดํารง
อยูไดดวยสันติสุข ลักษณะสําคัญที่สุดของกลุมผูประกอบอาชีพหลักประเภทนี้  อาจารยในแงการบริหาร 
และการบริหารการศึกษา  คือการที่กลุมนักศึกษาเหลานี้ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานของตนเองคือ
ถือหลักการปกครองตนเองและปกครองกันเองเปนหลักสําคัญ  ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษาคืออาจารย
ในฐานะขาราชการระดับหัวหนากองขึ้นไป  จําเปนตองมีบทบาทเปนขาราชการซึ่งมีสายการบังคับ
บัญชาลดหลั่นลงมาตามลําดับขั้น  พรอมๆ กันไปกับการมีบทบาทเปนหัวหนาหรือผูนําทางวิชาการ
ของกลุมนักวิชาการ  ซ่ึงเปนเรื่องที่ทํายากมาก  แตถาเขาใจอยางถองแทแลววาหลักการบริหารบุคลากร
ทั้งสองหลักนี้มิไดขัดกันแตสงเสริมซึ่งกันและกันแลวการบริหารโรงเรียนนั้นๆ จะมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  (อภิรมย  ณ  นคร,  2517,  หนา  1)  ในดานรูปแบบการบริหารงานนั้น ไดแบงรูปแบบการบริหาร
เปนหลายรูปแบบ  จากการที่ไดศกึษา รูปแบบการบริหารนั้น สามารถแบงไดเปน  3  รูปแบบ  ในงานวิจัย
เลมนี้ผูวิจัยไดจัดแบงรูปแบบในการบริหารงานเปน 3 รูปแบบเชนกันซึ่งไดแก รูปแบบอัตตาธิปไตย
หรือรูปแบบการบริหารงานแบบเผด็จการซึ่งหมายถึง การบริหารงานของผูบริหารที่ยึดความคิดเห็น
ของตนเองเปนหลัก  โดยไมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  รูปแบบการบริหารแบบประชาธิปไตย  
ซ่ึงหมายถึงรูปแบบการบริหารโดยผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในสถานศึกษา  และมี
เหตุมีผลในการบริหารงาน  และรูปแบบการบริหารงานแบบตามสบาย ซ่ึงหมายถึงการบริหารงาน
แบบตามสบาย  ผูบริหารงานจะไมสนใจการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษา  โดยจะปลอยปละ
ละเลยในการบริหารงาน  โดยการบริหารงานที่แตกตางกันนั้นจะมีผลใหประสิทธิผลของแตละ
สถานศึกษานั้นแตกตางกันดวย  
               คําวาประสิทธิผลนั้น  เปนเรื่องของการกระทําใดๆ หรือความพยายามใดๆ ที่มีความมุงหมาย
จะไดรับผลอะไรสักอยางใหเกิดขึ้น  การกระทําหรือความพยายามจะมีประสิทธิผลสูงหรือต่ําเพียงใด
ขึ้นกับวาผลที่ไดรับนั้น ตรง ครบถวน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประสิทธิผลนั้นแบงเปน 2 ระดับ 
คือประสิทธิผลของบุคคล และประสิทธิผลขององคการ ดังนั้น เมื่อคนในองคการหรือสถานศึกษามี
คุณภาพ จะสงผลใหสถานศึกษาเกิดประสิทธิผล เกณฑของความมีประสิทธิผลขององคการจะมีตัวบงชี้ 
5 ตัว  คือ  การผลิต  ประสิทธิภาพ  ความพึงพอใจ  การปรับเปลี่ยน  การพัฒนา (สมใจ  ลักษณะ, 2542, 
หนา 6)  ซ่ึงการผลิตนั้นหมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่จบการศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 
ดานความพึงพอใจนั้นหมายถึงความพึงพอใจของบคุลากรในสถานศึกษานั้นๆ และดานการประสิทธิภาพ  
การปรับเปลี่ยน  รวมทั้งการพัฒนานั้นหมายถึง  ประสิทธิภาพของสถานศึกษา  การปรับเปลี่ยนทั้งภายใน  
และภายนอกสถานศึกษา  และการพัฒนาสถานศึกษา  ซ่ึงประสิทธิผลที่เกิดขึ้นในแตละสถานศึกษา
นั้นจะมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม  และประเมินประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  การใชจายงบประมาณ
การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
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โดย ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบดวย  ระบบการประกันคุณภาพภายใน  และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  ระบบหลักเกณฑ  
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ตามมาตรา 47  
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542, 2548, หนา 39) 
                 การที่ผูบริหารโรงเรียนจะบริหารโรงเรียนไดมีประสิทธิภาพหรือไมนั้น  ยอมขึ้นอยูกับ
ปจจัยหลายอยาง  ปจจัยที่สําคัญ  ไดแก  ปจจัยดานโรงเรียน  ปจจัยดานอาชีวสังคมของผูบริหาร  ปจจยั
ดานพฤติกรรมการบริหาร  ปจจัยดานครูและปจจัยดานนักเรียน  ปจจัยที่เปนตัวกําหนดสําคัญที่สุด
ของประสิทธิผลทางการบริหารของผูบริหาร  มี  3  ดาน  คือ  ปจจัยดานคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร      
ปจจัยดานพฤติกรรมการบริหาร  และปจจัยดานสถานการณที่ทําใหครูเกิดความพึงพอใจ  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีซ่ึงทําใหโรงเรียนมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงก็หมายถึง  ปจจัยการบริหารหรือรูปแบบ
การบริหารที่แตกตางกัน  โดยผูบริหารมีรูปแบบการบริหารงานที่แตกตางกันนั้นก็จะทําใหประสิทธิผล
ของสถานศึกษาในแตละดานแตกตางกันไปดวย 
                จากที่กลาวมาแลวมีปจจัยหลายๆ ดานดวยกันที่จะมีผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา
โดยผูวิจัยจะมุงเนนในดานปจจัยการบริหารหรือรูปแบบการบริหาร  ซ่ึงดานรูปแบบการบริหารที่
ผูวิจัยจะศึกษานั้นจะแบงไดเปนรูปแบบการบริหารในแบบอัตตาธิปไตย  รูปแบบการบริหารในแบบ
ประชาธิปไตยและรูปแบบการบริหารในแบบตามสบายซึ่งรูปแบบการบริหารตางๆ เหลานี้จะมีผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาแตกตางกัน  ซ่ึงประสิทธิผลก็คือการทํางานที่ไดรับผล  โดยสามารถ
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการได  ซ่ึงประสิทธิผลนี้จะพิจารณาได 3 ระดับ  คือระดับ
องคการ  ระดับหนวยงานและระดับบุคคล เกณฑของความมีประสิทธิผลขององคการจะประกอบ
ไปดวยตัวบงชี้  5  ตัวมีดังนี้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ประสิทธิผล  ความพึงพอใจ  การปรับเปลี่ยน
และการพัฒนาเพราะประสิทธิผลเปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวจัิย 
 
      1.2.1  เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารในสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 3 
 1.2.2  เพื่อศึกษาประสิทธิผลสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 3 
 1.2.3  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 3  จําแนกตามรูปแบบการบริหาร  
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1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 
            ผลการวิจัยนี้มุงเนนที่จะศึกษา  ในเรื่อง  รูปแบบการบริหารในรูปแบบใดบางที่มีผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3  โดยใชรูปแบบ
การบริหาร  3  รูปแบบคือ  รูปแบบการบริหารแบบเผด็จการ, แบบประชาธิปไตย, แบบตามสบายมาใช
ในการบริหารสถานศึกษาเอกชนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  เพื่อตองการทราบ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความพึงพอใจของครูผูสอน  การปรับเปลี่ยน  
ประสิทธิภาพ  การพัฒนา  ผลการวิจัยนี้จะเกิดประโยชนตอผูบริหารโดยเฉพาะสถานศึกษาเอกชน  
และสามารถนํามาประยุกตใชในการบริหารในสถานศึกษา  เกิดประสิทธิผลตามที่ไดต้ังใจไว  อีกทั้ง
สามารถใชเปนแนวทางในการบริหารงาน  เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใหเกิดประสิทธิผลและ
พัฒนาทักษะในการบริหารงาน  หรือภาวะผูนําของผูบริหารเพื่อใหเปนผูบริหารมืออาชีพได 
 

1.4  ขอบเขตการวิจัย 
 
             การวิจยัครั้งนี้เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการบรหิารที่มีผลตอประสิทธิผลของสถานศกึษาเอกชน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี  เขต 3  มีขอบเขตการศึกษาดงันี้ 
                ประชากร  ศึกษาจาก ครู จํานวน 1,796  คน จาก  33 โรงเรียน 

   กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกครูผูสอนในสถานศึกษาเอกชน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  จํานวน  317  คน  กําหนดขนาดโดยใชตารางเครจซีแ่ละ
มอรแกน  และสุมแบบแบงชั้นโดยใชอําเภอเปนชั้นของการสุม   
             ขอบเขตเนื้อหา  ศึกษาจากรูปแบบการบริหารซึ่งในดานรูปแบบการบริหารการศึกษาซึ่ง
แบงออกเปน  3  รูปแบบคือ  แบบประชาธิปไตย  แบบเผด็จการ  แบบตามสบายและประสิทธิผล 
ซ่ึงก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความพึงพอใจของครู  การปรับเปลี่ยน  ประสิทธิภาพและการพัฒนา 
 

1.5  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
               จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับ  ปจจัยและทฤษฎีมาหลายเลมดวยกันพบวาปจจัยที่นาสนใจ
มีหลายดานดวยกัน  ยกตัวอยางเชน ปจจัยดานคุณลักษณะของผูบริหาร  ปจจัยดานรูปแบบผูนํา  ปจจัย
ดานบรรยากาศของโรงเรียน  และปจจัยดานสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน  ผูวิจัยจึงไดศึกษาเฉพาะ
ปจจัยดานรูปแบบการบริหาร ซ่ึงจะศึกษาเฉพาะรูปแบบการบรหิาร 3 รูปแบบเทานั้นคือ แบบเผด็จการ  
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แบบประชาธิปไตย  และแบบตามสบาย  ซ่ึงจะศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบประสิทธิผลสถานศึกษา
เอกชน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ชลบุรี  เขต  3  ที่มีรูปแบบในการบริหารตางกัน  ซ่ึงในดานประสิทธิผล
ของสถานศึกษา  จะศึกษาในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่ึงจะมุงเนนไปที่ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
เพื่อวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู  ความพึงพอใจ
ของครู จะมุงเนนความพึงพอใจในดานการทํางานและการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาวา
รูปแบบการบริหารใดมีผลตอความพึงพอใจของครูมากที่สุด  การปรับเปลี่ยนจะมุงเนนการปรับเปลี่ยน
ขององคการหรือสถานศึกษาวารูปแบบการบริหารใดมีผลตอการปรับเปลี่ยนมากที่สุด  ประสิทธิภาพ
จะมุงเนนประสิทธิภาพของสถานศึกษา วารูปแบบการบริหารใดมีผลตอประสิทธิภาพของสถานศึกษา
มากที่สุด และการพัฒนา จะมุงเนนเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา วารูปแบบการบริหารใด
มีผลตอการพัฒนาสถานศึกษามากที่สุด  ซ่ึงสามารถเขียนเปนกรอบแนวคิดไดดังนี้ 
 
  ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม  
 
 
    รูปแบบการบริหารการศึกษา               ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
         แบบเผดจ็การ           ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
         แบบประชาธิปไตย           ความพึงพอใจของครู 
         แบบตามสบาย                        ประสิทธิภาพ 
                                                                                                      การปรับเปลี่ยน 
                                         การพัฒนา 
 
 

1.6  สมมุติฐานการวิจัย 
 
                 ในการวิจัยเร่ืองรูปแบบการบริหารที่มีผลตอประสิทธิผลสถานศึกษาเอกชน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ผูวิจัยตั้งสมมุติฐาน  ดังนี้ 
               ผูบริหารที่มีรูปแบบการบริหารตางกันประสิทธิผลของสถานศึกษาจะตางกัน 
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1.7  คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 
              1.7.1  รูปแบบการบริหาร  หมายถึง  วิธีการบริหารที่ผูบริหารปฏิบัติ ซึ่งแบงออกเปน 3 
รูปแบบไดแก  การบริหารแบบเผด็จการ  การบริหารแบบประชาธิปไตย  และการบริหารแบบตาม
สบาย 
        1)  การบริหารแบบเผด็จการ  หมายถึง  รูปแบบการบริหารของผูบริหารที่บริหารงาน
โดยยึดความคิดของตัวผูบริหารเปนหลัก  โดยไมนกึถึงความคิดเห็นของผูอ่ืน  และเปนผูกําหนดนโยบาย
ทุกอยางดวยตนเอง และชอบใชอํานาจไมชอบกระจายอํานาจสูผูอ่ืน 
                           2)  การบริหารแบบประชาธิปไตย หมายถึง รูปแบบการบริหารของผูบริหารโดย 
รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนดวยความยุติธรรม นโยบายที่ไดจะมาจากการตัดสินใจของกลุม  
                          3)  การบริหารแบบตามสบาย หมายถึง รูปแบบการบริหารของผูบริหารโดยบริหารงาน
แบบปลอยตามสบาย  บุคลากรในสถานศึกษาจะปฏิบัติตนอยางไรก็ได  โดยจะใหเสรีภาพแกบุคลากร
อยางเต็มที่  และไมพยายามมีสวนรวมหรือออกความคิดเห็นในการทํางานตางๆ 
            1.7.2  ประสิทธิผลของสถานศึกษา  หมายถึง  สภาพความสําเร็จในการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา  ซ่ึงสามารถบริหารงานใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษาโดยดูไดจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ความพึงพอใจของครู  ประสิทธิภาพ  การปรับเปลี่ยนและการพัฒนา 
                         1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาปที่  6  ในแตละสถานศึกษาทั้ง  8  กลุมสาระการเรียนรูซ่ึงไดแก  กลุมสาระภาษาไทย  
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาตางประเทศ 
                          2)  ความพึงพอใจของครู  หมายถึง  ความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรใน
สถานศึกษานั้นซึ่งก็ไดแกครูผูสอนในสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา 
                          3)  ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหเปนบุคคลที่มีความรู
ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค  การมีบุคลากรในสถานศึกษาอยางเพียงพอและใช
ความสามารถและความถนัดตรงกับความรูที่เรียนมา  รวมถึงดานงบประมาณและวัสดุครุภัณฑ 
                         4)  การปรับเปลี่ยน หมายถึง การปรับเปลี่ยนองคกรใหสอดคลองกับเหตุการณหรือ
สถานการณปจจุบัน รวมถึงดานวิสัยทัศนของผูบริหารและ จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคของ
สถานศึกษา 
                        5)  การพัฒนา หมายถึง  ความมุงมั่นในการบริหารหรือพัฒนาสถานศึกษา รวมถึง
แผนพัฒนาสถานศึกษามีความครอบคลุมในทุกๆดาน  
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 1.7.3  สถานศึกษาเอกชน  หมายถึง  โรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรี  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ซ่ึงจัดการสอนในระดับประถมศึกษา  ใน  2  ชวงชั้น  คือ  ชวงชั้นที่ 1 
(ประถมศึกษาปที่ 1-3)  และชวงชั้นที่  2  (ประถมศึกษาปที่  4-6) 
 


