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1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
      การปฏิรูปการศึกษามีความมุงหมายท่ีจะจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย 
ท่ีสมบูรณแบบ  เปนคนดีมีความสามารถ  และมีความสุข  การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลัง 
และมีประสิทธิภาพ  จําเปนท่ีจะตองมีการกระจายอํานาจและใหทุกฝายมีสวนรวม  ซ่ึงสอดคลองกับ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  และเปนไปตามหลักการ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545  
ซ่ึงใหมีการจัดระบบโครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาของไทย  มีเอกภาพเชิงนโยบาย  และ
มีความหลากหลายในทางปฏิบัติ  มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษา  
ดังบทบัญญัติในมาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงศึกษากระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  
ทั้งดานการบริหารวิชาการ  ดานการบริหารงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล  และ
ดานการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
โดยตรง   
            ในการจัดการศึกษานั้นหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ประชากรของประเทศก็คือ  สถานศึกษาซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
ใหแกเด็กท่ีมีอายุในเกณฑตามพระราชบัญญัติ  และตามนโยบายของรัฐโดยเปนหนวยงานระดับ
ปฏิบัติท่ีสามารถทําใหนโยบายของรัฐบาลเห็นผลการปฏิบัติท่ีเปนจริงเกิดข้ึน  และมีหนวยงาน
ระดับท่ีสูงกวาสถานศึกษารับผิดชอบรวมกัน  ท้ังในระดับกรม  หรือระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ถึงแมจะมีหนวยงานหลายระดับรับผิดชอบรวมกันในการจัดการศึกษา  แตสถานศึกษาถือวา
เปนหนวยงานสําคัญยิ่งเพราะเปนหนวยปฏิบัติการ  ผลของการจัดการศึกษาจะเกิดขึ้นท่ีสถานศึกษา  
ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญและมีสวนรับผิดชอบอยางใกลชิดตอการจัดการศึกษา  
ท่ีจะใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ  เพราะความสําเร็จของการบริหารสถานศึกษาข้ึนอยูกับผูบริหาร
เปนสําคัญ  และเม่ือการศึกษาของไทยไดมีการปฏิรูปการศึกษาอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
ซ่ึงหนึ่งความสําคัญก็คือการปฏิรูปการศึกษาเชนกันดังท่ี  รุง  แกวแดง  (2541, หนา 224)  กลาววา  
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การปฏิรูปการศึกษาในอดีตไดเนนการปรับปรุงหนวยงานระดับสูงท่ีมีอํานาจเหนือกวาสถานศึกษา  
ซ่ึงมีผลตอการปฏิบัติการของครูและการเรียนการสอนนอยมาก  ถาตองการปรับปรุงคุณภาพของ
นักเรียนใหดีข้ึน  จุดท่ีตองปฏิวัติก็คือ  สถานศึกษา  การปฏิวัติในระดับสถานศึกษาเทานั้นท่ีจะทําให
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของคนทั้งประเทศประสบความสําเร็จ  จากท่ีไดกลาวมาแลว
จะเห็นวา  สถานศึกษาเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งตอการจัดการศึกษาทุกระดับ  หากจะพัฒนา
คุณภาพของเยาวชนจะตองพัฒนาหรือปฏิรูปการบริหารสถานศึกษา  โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพัฒนา
ผูบริหารสถานศึกษา 
                  การบริหารแบบมีสวนรวมนั้นมีมาต้ังแตอดีต  มนุษยรวมตัวกันเพื่อรวมกันคิด  วางแผน
ท่ีจะตอสูกับธรรมชาติ  การทํากิจกรรมใดก็ตามหากทําตามลําพังแลวก็ยากท่ีจะประสบผลสําเร็จ 
การมีสวนรวมเปนความเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณของบุคคลที่มีตอกิจกรรมของกลุม

เปนตัวกระตุนใหงานสําเร็จไดตามเปาหมายเพราะการมีสวนรวมเกี่ยวของกับการเขาไปเกี่ยวของ

(Involvement)  การชวยเหลือและการทําประโยชน  (Contribution)  และการรับผิดชอบ
(Responsibility)  ดังนั้นประสิทธิผลขององคกรข้ึนอยูกับการรวมพลังท่ีจะผลักใหภารกิจบรรลุเปาหมาย 
เพราะในบางสถานการณหลายหัวดีกวา  หัวเดียวซ่ึงช้ีใหเห็นวา  หลายสมองหลายความคิดดีกวา
ความคิดเดียว  ดังนั้นผูบริหารควรใหผูปฏิบัติงานมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินกิจกรรมองคการ 
และมีความเช่ือในสมมติฐานท่ีวาฝายปฏิบัติงานถามีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจมากเทาไร

ก็ยิ่งมีความเขาใจในปญหาขององคการและบทบาทของฝายบริหารมากข้ึนเทานั้นซ่ึงจะเปนผลให

เกิดความรวมมือรวมใจและจะกระตุนใหภารกิจบรรลุเปาหมายในทางตรงกันขามทั้งสองฝาย

มีความคิดเห็นไมตรงกันก็อาจทําใหผูปฏิบัติงานแยกตัวออกจากองคการท้ังนี้เพราะเขาไมมีสวนเกี่ยวของ

ในการรับผิดชอบหรือการตัดสินใจ อีกท้ังอาจมองวาผูบริหารไมเห็นคุณคาของพวกตนอาจแสดงออก
ในรูปของความเย็นชาไมเอาใจใส  สิ่งเหลานี้ไมเปนที่พึงประสงคขององคการอยางแนนอน  
(เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, 2537, หนา 182)  ดังนั้นควรเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
ดานการบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  ซึ่งผลการวิจัยพบวา 
ครูมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับปานกลางใหมากข้ึน  ซ่ึงในดานการบริหารงบประมาณ 
ไดแก  การวางระบบและแผนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  ดานการบริหารบุคคล  ไดแก 
การวางแผนปองกันการกระทําความผิดวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และ
ดานการบริหารท่ัวไป  ได แก  การวางแผนการพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศใหทันสมัย
และการวางแผนสงเสริมกิจการนักเรียนของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ภายใตการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารที่ถือวาเปนกลไกสําคัญของความสําเร็จในการทํางาน  และกระตุนใหทุกคนมีสวนรวม
การในทํางานอยางเต็มความสามารถ  (Siebert, 1991, p. 17; อางถึงใน ทัศนา  แสวงศักดิ์, 2539, หนา 37)   
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               สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  มุงสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาไดมี
การจัดการศึกษาไปสูเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด  โดยมีการกํากับ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงาน
ใหเปนไปตามนโยบายท่ีโรงเรียนเปนฐานและการบริหารแบบมีสวนรวม  เพื่อใหประชากรในวัยเรียน
ไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางเสมอภาคและท่ัวถึง  มีคุณภาพตามมาตรฐาน  โดยบริหารจดัการครอบคลุม
ในทองท่ี  4  อําเภอ  ประกอบดวยอําเภอพานทอง  อําเภอพนัสนิคม  อําเภอบอทอง  อําเภอเกาะจันทร  
ไดดําเนินการจัดการศึกษาต้ังแตระดับกอนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตนและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีโรงเรียนในความรับผิดชอบ  จํานวน  138  แหง  ประกอบดวย  โรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จํานวน  127  แหง  และโรงเรียนเอกชน 
จํานวน  11  แหง  รวมท้ังส้ิน  138  แหง  (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2, 2549, หนา 1)    
         ในชวงการปรับเปลี่ยนโครงสรางและกระบวนการบริหารจัดการศึกษา  การกําหนด
ความเปนนิติบุคคลของสถานศึกษาท่ีเปนเร่ืองใหมท่ีจะตองดําเนินการในหลาย ๆ เร่ืองภายใตกรอบ 
กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  คําส่ังและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 2  ไดกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเปนกรอบการดําเนินงานการจัดการศึกษา
โดยมีกลยุทธและจุดเนนดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษา  ท่ีตองการพัฒนา
ความเขมแข็งของสถานศึกษาในดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร  การมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา  รวมท้ังการสงเสริมการบริหารโดยมีสถานศึกษาเปนฐาน  เพื่อลดปญหาและ
อุปสรรคตอการบริหารจัดการแบบองคคณะบุคคลในระดับสถานศึกษาท่ีพบวา  ยังขาดการมีสวนรวม 
ขาดการรวมคิด  รวมตัดสินใจ  รวมดําเนินงาน  รวมรับผลท่ีเกิดข้ึน  เปนสภาพอดีตท่ีสถานศึกษา
ขาดความคลองตัวในการบริหาร  และจากผลการในการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ)  คร้ังท่ี 1 ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี
เขต 2  จํานวน  118  แหง  มาตรฐานท่ี 13  ตัวบงช้ีท่ี  13.2  มีการบริหารเชิงกลยุทธและใชหลักการ 
มีสวนรวม  ผลปรากฏวา  มีโรงเรียนท่ีอยูในเกณฑ  ปรับปรุง  3  แหง  พอใช  42  แหง  และระดับดี 
73  แหง  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2, 2549, หนา 12) จึงควรเนนการมีสวนรวม
ในการบริหารใหมากยิ่งข้ึน  เพื่อใหผลการประเมินอยูในระดับดีใหมากข้ึน  ในปจจุบันสถานศึกษา
เปนนิติบุคคลที่มีความคลองตัวสูงและสามารถบริหารกิจการไดดวยตนเอง  จึงตองมีความสามารถ
ในการบริหารโดยมีสวนรวมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน                
                 จากสภาพปญหาดังกลาวผูวิจัยในฐานะที่เปนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จึงสนใจท่ีจะศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อเปนแนวทางในการบริหารพรอมทั้งใหขอเสนอแนะแกโรงเรียน
ในการปฏิบัติงานรวมกันอันจะสงผลใหการจัดการศึกษามีระดับคุณภาพและมาตรฐานท่ีสูงข้ึน   
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1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.2.1  เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  จํานวน  4  ดาน  คือ  ดานการบริหารวิชาการ  ดานการบริหารงบประมาณ  
ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารทั่วไป   
        1.2.2  เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  จําแนกตาม  ตําแหนง 
วุฒิการศึกษา  ประสบการณการทํางาน  และขนาดโรงเรียน      
       

  1.3  ความสําคัญของการวิจัย   

         
      1.3.1  ทําใหทราบการมีสวนรวมในการบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  

การบริหารงานบุคคล  และการบริหารท่ัวไป  ของครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2    
            1.3.2  เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับนําไปวางแผน  ปรับปรุง  และพัฒนาการบริหารงาน
แบบมีสวนรวมของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2    
               1.3.3  ผูมีสวนเกี่ยวของอ่ืน ๆ สามารถนําขอมูลสารสนเทศที่ไดไปกําหนดเปนแนวทาง   
การปฏิบัติงานในหนาท่ีใหเกิดประโยชนมากยิ่งข้ึน 
               1.3.4  เปนประโยชนในการวิจัยและการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่สงเสริม

การมีสวนรวมของครู 
 

  1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
        
       1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา            
               การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ตามขอบขาย
การบริหารงาน  จํานวน  4  ดาน ของกระทรวงศึกษาธิการ  (2546, หนา 32)  ไดแก  ดานการบริหารวิชาการ   
ดานการบริหารงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล  ดานการบริหารทั่วไป    

 1.4.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                      1)  ประชากร  ไดแก  ผูบริหาร  จํานวน  118  คน  ครู  จํานวน  1,130  คน  รวม 
1,248  คน  ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาชลบุรี เขต 2  ปการศึกษา 2550     
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                     2)  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหารสุมแบบเจาะจงโดยใชประชากรทั้งหมด
เปนกลุมตัวอยาง  จํานวน  118  คน  ครูจํานวน  287  คน  รวม  405  คน  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
โดยใชจากตารางสําเร็จรูป เครจซ่ี  และมอรแกน  (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-608)  โดยวิธีการ  
สุมแบบแบงชั้น  (Stratified  Random  Sampling)  ใชขนาดโรงเรียนเปนเกณฑการแบงชั้น  และ
เทียบบัญญัติไตรยางศ 

 1.4.3  ตัวแปรท่ีศึกษา  
 1)  ตัวแปรอิสระ  ไดแก 
        (1)  ตําแหนง  จําแนกเปน 
              ก.  ผูบริหาร 
           ข.  ครู 
      (2)  วุฒิการศึกษา  จําแนกเปน 
             ก.  ปริญญาตรี 
     ข.  สูงกวาปริญญาตรี 

                            (3)  ประสบการณการทํางาน  จําแนกเปน 
                                     ก.  ประสบการณการทํางานไมเกิน  10  ป 
                                     ข.  ประสบการณการทํางานมากกวา   10  ปข้ึนไป 
                                 (4)  ขนาดโรงเรียน 
                                     ก.  ขนาดเล็ก 
                                     ข.  ขนาดกลาง 
                                     ค.  ขนาดใหญ 

  2)  ตัวแปรตาม  ไดแก  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต  2  จํานวน  4  ดาน  ไดแก  ดานการบริหารวิชาการ 
ดานการบริหารงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารทั่วไป    

 

1.5  กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 
            1.5.1  การบริหารงานสถานศึกษาข้ันพื้นฐานศึกษามาจากขอบขายการบริหารงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 32)  จํานวน  4  ดานคือ  ดานการบริหารวิชาการ  ดานการบริหาร
งบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารทั่วไป   

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



 6 

        1.5.2  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของ  สุมาลย  สุรมณี  (2536, 
บทคัดยอ)  เจษฏา  อึ้งเจริญ  (2537, บทคัดยอ)  และเสริมศักดิ์  โรยสุวรรณ  (2544, บทคัดยอ)  
ศึกษาตัวแปรตน  ตําแหนง  ผูบริหารและครู  ประสบการณ  และขนาดโรงเรียน  นํามาเปนตัวแปรศึกษา
คร้ังนี้ 

  ผูวิจัยสามารถเขียนกรอบแนวคิดเปนภาพ  1  ดังนี้ 
 

                            ตัวแปรอิสระ                                                                    ตัวแปรตาม 
 

 1.  ตําแหนง  จําแนกเปน 
      1.1  ผูบริหาร 
      1.2  ครู 
 2.  วุฒิการศึกษา  จําแนกเปน 
      2.1  ปริญญาตรี 
      2.2  สูงกวาปริญญาตรี 
  3.  ประสบการณการทํางาน  จําแนกเปน 
       3.1  ไมเกิน  10  ป 
       3.2  มากกวา  10  ปข้ึนไป 
  4.  ขนาดโรงเรียน จําแนกเปน 
       4.1  ขนาดเล็ก  
       4.2  ขนาดกลาง 
       4.3  ขนาดใหญ 
 

 การมีสวนรวมของครูในการบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกดั 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี

เขต 2 จําแนกเปน  4  ดานดังนี้ 
     1.  ดานการบริหารวิชาการ  
     2.  ดานการบริหารงบประมาณ   
     3.  ดานการบริหารงานบุคคล 
     4.  ดานการบริหารทั่วไป    
   

 
ภาพ  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1.6  สมมติฐานการวิจัย 

 
        1.6.1  ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษา        
ข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  แตกตางกัน 
        1.6.2  ผูบริหารและครูท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของครู
ในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  แตกตางกัน 
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        1.6.3  ผูบริหารและครูท่ีมีประสบการณการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวม
ของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 
แตกตางกัน 
        1.6.4  ผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็นตอ
การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  
เขต 2  แตกตางกัน 
 

1.7 คํานิยามศัพทเฉพาะ 
              
     การศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  คร้ังน้ี  ผูวิจัยกําหนดนิยามศัพทดังนี้ 
                1.7.1  การมีสวนรวม  หมายถึง  การเปดโอกาสใหครูในสถานศึกษามีสวนเกี่ยวของ 
ในการตัดสินใจ  การปฏิบัติการ  ผลประโยชน  และการประเมินผล 
                1.7.2  การมีสวนรวมของครู  หมายถึง  ความปรารถนา  ความมุงหวัง  รวมทั้งการที่ครู
ใหขอมูล  ขาวสาร  ความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  เสนอทางเลือกในการปฏิบัติ  รวมกระบวนการตัดสินใจ
ทุกขั้นตอนในการบริหาร  เพื่อมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนและเปนประโยชนตอผูบริหาร
ในการเลือกทางปฏิบัติท่ีเห็นวาดีท่ีสุด 
               1.7.3  การบริหารงานสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  หมายถึงการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
ของสถานศึกษา  ประกอบดวย  การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ   การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารทั่วไป  ดังนี้ 
                    1)  การมีสวนรวมดานการบริหารวิชาการ  หมายถึง  การมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนากระบวนการเรียนรู  วัดผล  ประเมินผล  การเทียบโอนผลการเรียน 
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
การพัฒนาแหลงเรียนรู  การนิเทศการศึกษา  การแนะแนวการศึกษา  การพัฒนากระบวนการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชม  การประสานความรวมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นและสงเสริม  สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  
องคกร  หนวยงาน  และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
                  2)  การมีสวนรวมดานการบริหารงบประมาณ  หมายถึง  การมีสวนเกี่ยวของ
ในการจัดทําและเสนอของบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณ  การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล 
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และการรายงานการใชเงิน  และผลการดําเนินงาน  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
การบริหารการเงิน  การบริหารการบัญชี  การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
                  3)  การมีสวนรวมดานการบริหารงานบุคคล  หมายถึง  การมีสวนเกี่ยวของของ
การวางแผนอัตรากําลัง  และกําหนดตําแหนง  การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง  การเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ  การดําเนินการทางวินัย  และการรักษาวินัย  และการออกจากราชการ 
                4)  การมีสวนรวมดานการบริหารทั่วไป   หมายถึง   การมีสวนเกี่ยวของ
ในการดําเนินงานธุรการ  งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ  ประสานงานและพัฒนา
เครือขายการศึกษา  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร  การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ  
งบประมาณ  บุคลากรและบริหารทั่วไป  ดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม  จัดทําสํามะโนผูเรียน  
การรับนักเรียน  สงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษา  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
การงานสงเสริมงานกิจการนักเรียน  การประชาสัมพันธ  การสงเสริมสนับสนุนและประสานงาน
การจัดการศึกษาของบุคคล  องคกร  หนวยงาน  สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา  การจัดระบบ
การควบคุมในหนวยงาน  และการบริการสาธารณะ  
          1.7.4  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  หมายถึง  หนวยงานท่ีทําหนาท่ีบริหาร
และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 
           1.7.5  สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  หมายถึง  สถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ท่ีเปดสอนชวงช้ันท่ี 1-2 หรือชวงช้ันท่ี 1-3 
(ยกเวนกรมสามัญศึกษาเดิม) สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 2   
          1.7.6  ผูบริหาร  หมายถึง  บุคคลท่ีไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง  ผูอํานวยการ
โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  
          1.7.7  ครู  หมายถึง  บุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังใหปฏิบัติการสอนในตําแหนง  ครูของโรงเรียน
รัฐบาล  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 2   
           1.7.8  วุฒิการศึกษา  หมายถึง  ความรูของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และสูงกวาระดับปริญญาตรี 
          1.7.9  ประสบการณการทํางาน  หมายถึง  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนนับตั้งแต
วันท่ีไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงถึงวันท่ีตอบแบบสอบถาม  จําแนกเปน 

 1)  ประสบการณการทํางาน ไมเกิน  10  ป 
 2)  ประสบการณการทํางาน มากกวา  10  ปข้ึนไป 
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           1.7.10  ขนาดโรงเรียน  หมายถึง  การกําหนดขนาดโรงเรียน โดยพิจารณาจํานวนนักเรียน
เปนเกณฑในการกําหนดขนาดโรงเรียน  จําแนกเปน  3  ขนาด  ดังนี้  (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2546, หนา 7) 
                       1)  โรงเรียนขนาดเล็ก  หมายถึง  โรงเรียนท่ีมีนักเรียน  จาํนวนไมเกนิ  120  คน 
                       2)  โรงเรียนขนาดกลาง  หมายถึง  โรงเรียนท่ีมีนักเรียน  จํานวน  121-300  คน 
                       3)  โรงเรียนขนาดใหญ  หมายถึง  โรงเรียนท่ีมีนักเรียน  จํานวน  301-1,499  คน  
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