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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 สถานศึกษาเปนหนวยงานทางการศึกษาระดับปฏิบัติการที่สําคัญที่สุด ผลการศึกษาจะเปน
อยางไรนั้นยอมขึ้นอยูกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  แตการที่สถานศึกษาจะดําเนินการจัด
การศึกษาใหบรรลุจุดหมายอยางมีประสิทธิภาพได   ตองอาศัยปจจัยหลายประการ  เชน  ผูบริหาร  
ครู  ชุมชนและผูปกครองนักเรียน  ในบรรดาปจจัยตางๆเหลานี้ปจจัยที่สําคัญที่สุด  คือ  ผูบริหาร
สถานศึกษา  เพราะเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการใหสถานศึกษาบรรลุจุดหมายของ
หลักสูตรที่กําหนดไว  ผูบริหารซึ่งเปนผูนําทางการศึกษาจําเปนตองใชทั้งศาสตรและศิลปในการ
บริหารงาน  ตองสนใจติดตามสถานการณ  สภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในที่มีผลกระทบตอ
การปฏิบัติงานของหนวยงานอยูเสมอ  เพื่อใหสามารถปรับตัวและประยุกตใชทรัพยากรที่มีอยูได
อยางเหมาะสม  คุมคา  เกิดประโยชนสูงสุดกับองคการ  (ชัยชาญ  ศรีสังข,  2549, บทนํา) 
 ผูบริหารสถานศึกษานับไดวามีบทบาทสําคัญมากที่สุด  เนื่องจากเปนผูจัดการควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  กลาวคือ  ใหงานดําเนินไปดวย
ความเรียบรอย  รวดเร็วและประหยัด (พนสั  หันนาคินทร,  2524 อางถึงในนิตยา  แสนใจกลา, 2548,         
หนา 2) ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษาที่มีความสามารถในการครองตนครองคนและครองงานที่ดี  
ยอมเปนบุคคลที่ผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ผูบริหารจึง
เป นบุคคลสําค ัญที่ตองใชความระมัดระวังในการจัดภารกิจ   เพราะการปฏิบัติงานที่ขาด
ประสิทธิภาพ  สวนหนึ่งเกิดจากการใชอํานาจของผูบริหาร  ซ่ึงตองใชอํานาจในการตัดสินใจ  ส่ัง
การ  ควบคุม   ดูแล   ชี้แนะ   บํารุงขวัญและกําลังใจ   ใหบุคลากรและผูรวมงานใหมีความ
กระตือรือรน  สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง  (นิตยา  แสนใจกลา,  2548, หนา 76)  และยังตอง
ทําหนาที่รับผิดชอบตอองคการจัดการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีและเวลา  จึงทําใหผูบริหารตองมี
ภาระหนาที่ถึง 3 ดาน คือ  1) ภาระหนาที่บทบาทตอองคการ  ผูบริหารตองตื่นตัว  เปนแกนนําที่
จะรองรับสถานการณดวยการมีวิสัยทัศน  มีความรับผิดชอบตอความอยูรอดและเติบโตของ
องคการ  ตองสรางสํานึกความรับผิดชอบในงานใหแกสมาชิกในองคการมีการกํากับตรวจสอบ
ผลงานใหเปนไปตามมาตรฐานและพัฒนาคนควบคูกันกับระบบงานเพื่อใหองคการสามารถ
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ยืนหยัดเติบโตอยางมั่นคง  2)  ภาระหนาที่และบทบาทตองาน  4  กิจกรรมหลัก  ไดแก  งาน
บริหาร  งานตัดสินใจแกปญหางานในปจจุบันและงานในอนาคต  โดยตองไดรับความรวมมือ
รวมใจของผูใตบังคับบัญชาจึงจะทําใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จลงไดอยางมีประสิทธิภาพและ
บรรลุประสิทธิผล  3)  ภาระหนาที่และบทบาทตอบุคคลและกลุมในองคการถือเปนหนาที่ที่สําคัญ
ยิ่งของผูบริหารที่ตองทํา  ก็คือ  การบริหารคน  ไดแก  การนํา  จูงใจ  พัฒนารักษาไวใหคนเกงและ
ดีอยูทําประโยชนแกองคการใหมากที่สุดและจะตองรักษาดุลยภาพระหวางเปาหมายขององคการ
กับความตองการของบุคคลและกลุม  รวมทั้งตอบสนองเปาหมายขององคการกับความตองการของ
บุคคลและกลุม  เพื่อใหทั้งสองฝายตอบสนองเปาหมายซึ่งกันและกันไดอยางสมบูรณและมี
ประสิทธิภาพ  (บุญทิวา  บุณยะประภัศร,  2537,  หนา 38-56)  การบริหารงานของหนวยงานหรือ
องคการใหประสบผลสําเร็จยอมประสบปญหาหลายประการ  ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากความแตกตาง
ของบุคลากรในหนวยงานและการใชอํานาจของผูบริหารระดับตาง ๆ การที่ผูบริหารใชอํานาจ
หนาที่ไมเหมาะสมกับคนและงาน  ยอมทําใหงานประสบความลมเหลวหรือไดผลไมตรงเปาหมาย  
การใชอํานาจบังคับที่เครงเครียดมีกฎเกณฑอยางเขมงวด การทํางานที่มุงแตผลงานมากเกินไปโดยไม
คํานึงถึงผูรวมงาน  ยอมมีผลกระทบตอขวัญและกําลังใจ  ในบางครั้งที่ผูบริหารใชอํานาจพร่ําเพรื่อ  
อางขอกฎหมายหรือระเบียบตาง ๆ มาใชกับครูมากเกินไป  กลาวคือ  การใชอํานาจตามความพึง
พอใจและอารมณของตนเอง  (นิพนธ  ระสิตานนท,  2541, หนา 39)  และไมยึดหลักคุณธรรมเปน
พฤติกรรมที่กอใหเกิดความขัดแยงในองคการ  ทําใหบรรยากาศการทํางานไมสดใส  คณะครูไม
ไววางใจซึ่งกันและกัน ขาดความสามัคคี  มีการลาหรือขาด  การมาทํางานสายผิดปกติ  อันเปนผล
ตอประสิทธิภาพในการบริหารงาน  ประกอบกับการใชอํานาจที่มิชอบ  ใชเกินขอบเขต  ไมใชโดย
สุจริตและไมตั้งอยูบนพื้นฐานแหงคุณธรรม  (ศักดิ์ชัย  ณรงคหนู, 2543,  หนา 84) เปนผลทําให
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไมสูงเทาที่ควร 
 ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมีความตระหนักและเขาใจเกี่ยวกับสิทธิหนาที่และอํานาจ  
เพื่อชวยใหสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมาย  อํานาจแตละรูปแบบที่ผู บริหารใชนั ้น  
ผูใตบังคับบัญชาจะตอบสนองตออํานาจแตละแบบในลักษณะที่แตกตางกัน  ผูบริหารจึงจําเปนตอง
ทราบวา   ตนมีอํานาจและใชอํานาจที่สอดคลองกับภารกิจและสมาชิกในองคกรนั้น ๆ  (มณเฑียร  
รัตนไสววงค,  2546, หนา 136)  จากการศึกษาและจัดอันดับการใชอํานาจในการปฏิบัติงานของผูนํา
ทางการศึกษานี้  พบวาอํานาจตามกฎหมายและอํานาจความเชี่ยวชาญเปนสิ่งที่สําคัญมากสําหรับ
ผูนําทางการศึกษา   สวนอํานาจการบังคับมีความจําเปนนอยที่สุด  (วรรณา  บุญบันดาล,  2547,  หนา 9) 
ผูบริหารบางรายใชอํานาจตามความพึงพอใจของตนและบางคนยังสรางอิทธิพลใหกับตนเอง  โดย
คํานึงถึงเฉพาะประโยชนของบุคคลในกลุมของตน ไมยึดหลักผลประโยชนขององคการและ         
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หลักคุณธรรม   เชน  การพิจารณาความดีความชอบประจําป  เปนตน  จึงกอใหเกิดความขัดแยงใน
หนวยงาน  ซ่ึงเปนสาเหตุใหขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 ดวยความตระหนักในความสําคัญของปญหาดังกลาว  ผูวิจัยสนใจศึกษาคนควาเกี่ยวกับ
การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 1  เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐาน และใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการบริหาร
สถานศึกษาในสังกัด  ใหประสบผลสําเร็จอันจะสงผลใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการพัฒนา
งานอยางตอเนื่อง  เกิดประสิทธิผลสูงสุดตอไป 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.2.1  เพื่อศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 
 1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  จําแนกตามตําแหนงและขนาดของสถานศึกษา 
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 
 1.3.1  เพื่อนําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการใชอํานาจในการ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 1.3.2  เพื่อเปนแนวทางสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และ
หนวยงานที่เกี่ยวของนําไปพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม 
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตไวดังนี้ 
 1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา  การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะบทบาทของผูบริหารใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  ในการใชอํานาจ  7  ดาน  
ดังนี้ 
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 1)  อํานาจการใหรางวัล 
 2)  อํานาจการบังคับ 
 3)  อํานาจตามกฎหมาย         
 4)  อํานาจอางอิง          
 5)  อํานาจความเชี่ยวชาญ          
 6)  อํานาจขาวสาร          
 7)  อํานาจพึ่งพา 
 1.4.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1)  ประชากร  ไดแก  ผูบริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2549 ใน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จํานวน  2,485  คน   
 2)  กลุมตัวอยาง  ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2549  
ในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  แบงตามขนาดสถานศึกษา  โดยใชตารางกําหนดขนาด
กลุมตัวอยางของ เครจซี่และมอรแกน  (Krejcie  and  Morgan,  1970, pp. 607-610)  จํานวน  331  คน 
 1.4.3  ตัวแปรที่จะศึกษา   
 1)  ตัวแปรตน  ไดแก 
                          (1)  ตําแหนง 
                           ก.  ผูบริหารสถานศึกษา 

ข.  ครู 
 (2)  ขนาดของสถานศึกษา 

ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก 
ข.  สถานศกึษาขนาดกลาง 
ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ 

 2)  ตัวแปรตาม  ไดแก  การใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษา  7  ดาน ไดแก  
อํานาจการใหรางวัล , อํานาจการบังคับ , อํานาจตามกฎหมาย , อํานาจอางอิง , อํานาจความ
เชี่ยวชาญ , อํานาจขาวสารและอํานาจพึ่งพา 
 

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ในการศึกษาคนควาในครั้งนี้  เปนการศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา  เขต 1  โดยผนวกแนวคิดดานอํานาจ
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ขาวสารของ   เรเวนและกรุกลานสกี  (Raven  &  Kruglanski,  1975, p. 625) และอํานาจพึ่งพาของ 
เฮอรเซยและแบลนชารด (Hersey  &  Blanchard, 1982,  pp. 259-270)  เขากับแนวคิดพื้นฐานของ 
เฟร็นชและเรเวน (Frcnch & Raven, 1959) มาทําการศึกษารวมกับแนวคิดเดิมในการใชอํานาจของ
ผูบริหาร โดยผูวิจัยกําหนดขนาดของสถานศึกษาเปนตัวแปรอิสระ  ในการศึกษาครั้งนี้  ดังภาพที่ 1 
   
  ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
  
        

  
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 

ภาพที่  1    กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1.6  สมมติฐานของการวิจัย 
 
 ผูบริหารและครูในสถานศึกษาที่มีขนาดของสถานศึกษาตางกัน  มีความคิดเห็นในการใช
อํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1    
แตกตางกัน 
 

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 1.7.1  อํานาจ  หมายถึง  ศักยภาพของบุคคลในการควบคุมหรือชักจูงใหผูอื่นเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่ตนตองการ   

การใชอํานาจของผูบริหาร

สถานศึกษา 
1.  อํานาจการใหรางวัล 
2.  อํานาจการบังคับ 
3.  อํานาจตามกฎหมาย 
4.  อํานาจอางอิง 
5.  อํานาจความเชี่ยวชาญ 
6.  อํานาจขาวสาร 
7.  อํานาจพึ่งพา 

1.  ตําแหนง 
     1.1  ผูบริหาร 
     1.2  ครู 
2.  ขนาดของสถานศึกษา   
      2.1  สถานศึกษาขนาดเล็ก 
      2.2  สถานศึกษาขนาดกลาง 
      2.3  สถานศึกษาขนาดใหญ 
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 1.7.2  การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง การกระทําหรือพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา  ในการนําอํานาจจากแหลงที่มาไปใชในการ
บริหาร  ดวยการชักจูงครูใหรวมมือกันปฏิบัติงานตามจุดประสงคไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือ
ทางออม แมแตการที่ผูมีอํานาจจะวางเฉย แตครูผูปฏิบัติงานใหการยอมรับหรือปฏิบัติตามอํานาจ
แบงออกเปน 7  ดานดังนี้ 
 1) อํานาจจากการใหรางวัล (Reward Power) เปนอํานาจที่จะใหส่ิงที่มีคาใด ๆ หรือสิ่ง
ที่ดี ๆ ใหกับคนที่ทําตามอํานาจนั้นและรวมถึงการไมใหรางวัลดวย เชน คนที่ทําตามคําสั่งไดผล
งานในระดับหนึ่งจะไดรับรางวัล แตถาผลงานไดต่ํากวาระดับมาตรฐานก็ไมไดรางวัลนั้น รางวัล
ตอบแทนที่ให  ไดแก  เงินเดือน โบนัส การเลื่อนตําแหนง คําชมเชย การยอมรับ การมอบหมายงาน 
และผลประโยชนตอบแทนอยางอื่น โดยทั่วไปยิ่งจํานวนของรางวัลที่ผูบริหารจะใหมีมากเทาไรและ
ความสําคัญของรางวัลที่มีตอผูใตบังคับบัญชามีมากเทาไร อํานาจของผูบริหารก็มีมากยิ่งขึ้นเทานั้น  
หากผู ใต บังคับบัญชาทํางานเพราะเห็นแกรางวัลตอบแทนที ่ใหอยาง เปนทางการจาก
ผูบังคับบัญชาเปนสิ่งมีคุณคา ผูบังคับบัญชาก็เปนเพียงผูบริหารไมใชผูนํา แตถาผูใตบังคับบัญชา
ทํางานเพราะตองการรับคําชมเชย การยอมรับ การใหเกียรติเปนการสวนตัวจากผูบังคับบัญชา 
ผูบริหารคนนั้นก็เปนผูนําดวย 
 2) อํานาจจากการบังคับ (Coercieve Power) เปนอํานาจบังคับใหคนยอมรับหรือยอมทํา
ตามดวยการขูจะลงโทษทางรางกาย ทางอารมณและทางจิตวิทยา โดยทั่วไปจะใชการลงโทษทาง
รางกายเปนสวนใหญ  โดยเริ่มตั้งแตระดับนอยที่สุดไปจนถึงระดับมากที่สุด เชน การตําหนิดวย
วาจา การตําหนิเปนลายลักษณอักษร การลงโทษทางวินัย การปรับการลดตําแหนง และการใหออก
จากงาน มีผูบริหารบางคนใชการลงโทษดวยคําพูดที่รุนแรง การดูถูกและการบังคับจิตใจเปนอํานาจ
เพื่อทําใหผูปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซ่ึงแนนอนวาเปนเรื่องไมถูกตองและไมเหมาะสมกับ
พฤติกรรมทางการบริหาร ยิ่งการใชการลงโทษมากขึ้นเทาไร อํานาจการบังคับยิ่งมีความสําคัญตอ
ผูปฏิบัติงานมากขึ้นเทานั้นและยิ่งผูบริหารใชอํานาจการบังคับมากขึ้นเทาไรการไมยอมรับในอํานาจ
และความรูสึกเปนศัตรูของผูปฏิบัติงานก็ยิ่งมีมากขึ้นเทานั้น    ผูบริหารที่ใชอํานาจการบังคับมาก
แสดงใหเห็นวาผูนั้นมีความเปนผูนํานอย 
 3) อํานาจตามกฎหมาย (Legitimate Power) เปนอํานาจที่ใหใชไดตามโครงสรางของ
องคการ คนที่ดํารงตําแหนงตามโครงสรางองคการจะใชอํานาจและถูกใชอํานาจนั้น ผูบริหารที่อยู
ในตําแหนงใชอํานาจนั้นตอบุคคลที่เปนผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงเปนอํานาจสั่งการอยางเปนทางการ 
(formal authority) ผูใตบังคับบัญชาตองเชื่อฟงอํานาจนั้นเพราะผูส่ังเปนผูบังคับบัญชา หากไมเชื่อ
ฟงอํานาจนั้นผูบังคับบัญชาสามารถตําหนิได จึงกลาวไดวาผูบริหารทุกคนมีอํานาจที่ถูกตองตาม
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กฎหมายตอผูใตบังคับบัญชา  การมีเพียงอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมายไมไดทําใหเปนผูนําไดเลย 
คนที่ยอมเชื่อฟงอํานาจนี้เพราะเปนอํานาจตามสายการบังคับบัญชาที่อยูภายใตกฎขอบังคับและ
นโยบายขององคการ หากผูบริหารที่ใชอํานาจนี้ไมเปนไปตามขอบังคับและนโยบายที่กําหนด 
ผูใตบังคับบัญชาก็ปฏิเสธไดหรือทําแบบซังกะตาย ผูจัดการที่ใชอํานาจไมถูกตองเปนเพียงผูบริหาร
ไมใชผูนํา 
 4) อํานาจอางอิง (Referent Power) เปนอํานาจที่คนอื่นอยากจะทําตามหรือเลียนแบบ 
อํานาจอางอิงเกิดจากความดึงดูดใจระหวางบุคคล (interpersonal attractiveness) วิวัฒนาการมาจาก
การมีความสัมพันธสวนตัวที่ดีกับคนอื่นจึงทําใหบุคคลอื่นชื่นชมและยอมรับนับถือ อํานาจอางอิงเปน
นามธรรมที่มีพื้นฐานมาจากการอยากเลียนแบบ อยากทําตัวใหเหมือนเพราะผูตามชอบบุคลิกภาพ 
ทัศนคติหรือความเปนมาของคนนั้นในทางใดทางหนึ่ง  โดยผูตามจะมีพฤติกรรมในการแตงตัว การ
ใชเครื่องประดับอยางเดียวกัน การมาทํางานในเวลาเดียวกันและการยึดถือปรัชญาและแนวคิด
ทางการบริหารแบบเดียวกัน   
 5) อํานาจความเชี่ยวชาญ (Expert Power) เปนอํานาจที่มีอิทธิพลตอคนอื่น เพราะวา
บุคคลนั้นมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานอยางลึกซ้ึง ความเชี่ยวชาญนั้นเกิดจากการมีความรู มี
ขอมูลและมีวิธีการใชความรูและขอมูลนั้นที่คนอื่นไมมีหรือทําไมได ยิ่งความรูและขอมูลมี
ความสําคัญมากขึ้นเทาไรแลว  ยิ่งมีคนจํานวนนอยเทาไร มีความรูและขอมูลที่อํานาจที่เกิดจากความ
เชี่ยวชาญก็ยิ่งมีมากขึ้นเทานั้น โดยทั่วไปคนที่จะเปนทั้งผูบริหารและผูนําจะตองยิ่งมีความเชี่ยวชาญ
มากขึ้นตามดวย 
 6)  อํานาจขาวสาร (Information  Power)  เปนฐานอาํนาจที่เกิดจากผูบริหารที่มีความ
รอบรูขาวสารหรือขอมูลที่ เปนประโยชน   มีคุณคาแก ผูใตบังคับบัญชา   อันเปนผลทําให
ผูใตบังคับบัญชายอมปฏิบัติตาม  นอกจากนี้ยังมีความรอบรูทันตอเหตุการณ  ตลอดจนสามารถ
ควบคุมขาวสารนั้นและตัดสินใจไดอยางถูกตอง 
 7)  อํานาจพึ่งพา  (Connection  Power)  เปนฐานอํานาจที่ผูบริหารมีอิทธิพล  มีชื่อเสียงและ
เปนผูกวางขวาง  มีความสามารถเกี่ยวของกับผูที่มีอํานาจ  มีอิทธิพล  ที่เปนบุคคลสําคัญและ
ผูบริหารระดับสูงทั้งภายในและภายนอกองคการ 
 1.7.3  เขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  เขต 1   
 1.7.4  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  โรงเรียนที่จัดการศึกษากอนระดับอุดมศึกษา  ใน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวม  4  อําเภอ ไดแก  อําเภอเมือง 
จํานวน  51  แหง  อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  จํานวน  56  แหง  อําเภอบานโพธิ์ จํานวน 31  แหง  อําเภอ
บางปะกง จํานวน  30  แหง  รวมจํานวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  168  แหง 
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 1.7.5  ผูบริหาร หมายถึง  ผูอํานวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1.7.6  ครู หมายถึง ขาราชการครูที่ทําหนาที่การสอนในสถานศึกษา   
 1.7.7  ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง  ใชจํานวนนักเรียนเปนเกณฑในการกําหนดขนาด 
ของสถานศึกษา ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546, หนา 13)  จําแนกเปน  3  ขนาด  คือ  
 1)  สถานศึกษาขนาดเล็กมีนกัเรียนไมเกิน  120  คน 
 2)  สถานศึกษาขนาดกลางมีนักเรียน ตั้งแต  121 – 300  คน 
 3)  สถานศึกษาขนาดใหญมีนักเรียน ตั้งแต  301  คนขึ้นไป 
 
 


