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บทที่ 1
บทนำ
ภูมิหลัง
ปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว จึงจาเป็นที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อยู่ตลอดเวลา และเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความก้าวหน้าจากกระแสโลก โดย
ปัจจัยสาคัญที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าดังกล่าวได้แก่คุณภาพของคน โรงเรียนเป็น
หน่วยงานที่สาคัญในการพัฒนาคุณภาพของคนโรงเรียนต้องพัฒนาตนเอง ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ
โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ซึ่งหมายถึงการบริหารจัดการ และดาเนินการตาม
ภารกิจของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
การศึกษาเป็นกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา
ความรู้ คุณธรรม ให้ดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านของประเทศ การเตรียมคนให้มีคุณลักษณะมองกว้าง คิด
ไกลใฝ่ดี การเตรียมคนให้สามารถเผชิญกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
แต่การจัดการศึกษาในปัจจุบันยังไม่สามารถสนองความต้องการในการพัฒนาบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น
และประเทศชาติซึ่งกาลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ดีเท่าที่ควร ดังนั้นการจัดการศึกษาจะต้องยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2546 : 5)
โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ผู้ปกครองตั้งความหวังไว้อย่างสูง เพื่อเป็นที่ประสิทธิ์ประสาท
ความรู้ อบรมบ่มนิสัยลูกหลานให้มีคุณธรรมจริยธรรมดี เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ตั้งแต่ครอบครัวจนถึง
ประเทศชาติ แต่ในปัจจุบันผู้ปกครองไม่แน่ใจในคุณภาพของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนว่ามีความเป็น
มาตรฐานในการจัดการศึกษาเท่าเทียมกันเพียงใด ถึงแม้กระทรวงศึกษาธิการต่างประชาสัมพันธ์กันมา
ตลอดว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนมีมาตรฐานเท่าเทียมกันในด้านองค์ประกอบ ทางอาคารเรียน อาคาร
ประกอบการ วัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอน และครูผู้สอน นอกจากนี้ยังมีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมาย เพื่อ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้เท่าเทียมกัน เริ่มจากการตั้งกลุ่มโรงเรียน การจัดโครงการโรงเรียนพี่
โรงเรียนน้องเป็นรูปสหวิทยาเขต ทั้งยังให้มีการประเมินมาตรฐานโรงเรียน การมอบเกียรติบัตร โรงเรียน
ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานดีเด่น ตั้งแต่ขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็กเพื่อให้ผู้บริหารและครูตื่นตัวในการ
พัฒนาโรงเรียนไปสู่มาตรฐานเดียวกัน แต่ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแนวคิดของผู้ปกครองได้เพราะ
ผู้ปกครองยังมีแนวคิดที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง พ่อแม่บางคนปลูกฝังลูก
ตั้งแต่ยังเล็กให้ยึดมั่นกับโรงเรียนที่ตนเองปรารถนาและที่เป็นเช่นนี้เกิดจากความเป็นมาตรฐานของ
โรงเรียนหรือความนิยมของผู้ปกครอง คงไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนมีอาคารใหญ่โตสวยงาม มีวัสดุดีเยี่ยมหรือครู
สอนเก่งเท่านั้น แต่สิ่งที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองปรารถนาอย่างแรงกล้าคือคุณภาพของนักเรียนที่จบ
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การศึกษามาเป็นสิ่งสาคัญ(วลัดดา คาจุมพล. 2551 : 2) หน่วยงานที่สาคัญในการจัดการศึกษาที่จะต้อง
ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองของ
นักเรียน นั่นคือโรงเรียน
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการคิดวางแผน เตรียมการ กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
กาหนดนโยบายและเป้าหมายร่วมกันอันจะเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาในทุกๆด้าน ซึ่งถือเป็น
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียนตามภารกิจของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนและ
สถานศึกษา เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาและความสาเร็จของผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษา อันจะนาชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนในที่สุดผู้ปกครอง
มีความคิดเห็นว่าโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนตาม
โอกาสอันสมควร(ธีรพล จานงนิจ. 2548 : 1-2)
ดังนั้น การที่จะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ผู้ปกครอง สังคม ชุมชน ต้องรับรู้ว่าโรงเรียน
ดาเนินการ หรือดาเนินกิจกรรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามที่ประชาชนต้องการ ภายใต้
แนวคิดที่ว่า นักเรียนต้องเป็นคนดี คนเก่ง และดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และการดาเนินการต่าง ๆ
ของโรงเรียนต้องประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมทราบ และนาข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ผู้ปกครอง
ชุมชน สังคมเสนอแนะมาใช้ในการดาเนินงานปรับปรุง การบริหารงานของโรงเรียนเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ
ของผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม โดยสถานศึกษาจะต้องสร้างคุณภาพทางด้านการบริหารจัดการอันเป็น
สิ่งสาคัญที่สุดที่ผู้ปกครองจะยอมรับและพิจารณาในการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาให้กับบุตรหลานของ
ตนเอง
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การศึกษาเป็นสิ่งสาคัญ
สาหรับบุคคลและสังคมนี้อย่างชัดเจน หากมนุษย์มีความรู้ความเข้าใจ เกิดกระบวนการคิดและตัดสินใจ
ได้ด้วยตนเองแล้ว ย่อมส่งผลให้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน และตัวแปรที่มี
ความสาคัญต่อการศึกษานั่นคือโรงเรียนที่เป็นแหล่งรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้แก่บุคคลใน
สังคม และระบบการบริหารงานของโรงเรียนก็มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนั้นเช่นกัน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มี 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป เพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการวางแนวทางหรือมาตรการในการพัฒนาปรับปรุงทางด้านการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ให้มีคุณภาพทางการศึกษาที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
จุดมุ่งหมำยของกำรวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยา
เสริม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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คำถำมในกำรวิจัย
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาจานวน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับใด
ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัยไว้ ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยา
เสริม อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 108 คน ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. เนื้อหาในการวิจัย ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป
3. ระยะเวลาที่ทาการวิจัย ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาตั้งแต่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2563
นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย
1. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รวมถึง
ความรู้สึกที่เป็นสุขหรือยินดีที่ได้รับการตอบสนองความต้องการในสิ่งที่ขาดหายไป โดยอาจจะเป็นไป
ในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบก็ได้
2. ผู้ปกครองนักเรียน หมายถึง พ่อ แม่ หรือผู้ที่ได้รับเป็นผู้ดูแลนักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมและผู้นาชุมชน
3. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียน
ที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป
4. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การรวบรวมข้อมูลและจัดทาระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานวิชาการ เช่น หลักสูตรการเรียนการสอน วิธีการสอน การวัดผลประเมินผลการเรียน การพัฒนา
หลักสูตรโรงเรียน การจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และการประเมินผลในด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
5. การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การจัดและการบริหารการจัดการด้านการเงิน ให้มี
ความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ การดาเนินงานเกี่ยวกับด้านการเงินทั้งรายรับและการนาเงินไปใช้
จ่ายในระบบการศึกษาของโรงเรียน เพื่อเป็นการพัฒนางานในด้านต่างๆ ของโรงเรียน อีกทั้งถ้าโรงเรียน
ใดมีงบประมาณในการจัดทาและพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนั้น ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เชิญ
ชวนให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานของตนเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ
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6. ด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง การวางแผนสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับ
งานเพื่อเป็นการใช้คนทางานให้ได้ผลดีที่สุด ในระยะเวลาสั้นที่สุด และสิ้นเปลืองทรัพยากรน้อยที่สุด โดย
มีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเกิดความพึงพอใจในการทางาน มีการจัดอบรมพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง การสร้างขวัญและกาลังใจอันดีแก่บุคลากรในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บุคลากรเกิดความมั่นใจและ
มั่นคง พร้อมที่จะทางานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด หากในสถานศึกษาก็จะเปรียบเสมือนครูที่ทาหน้าที่
อบรม สั่งสอนให้เด็กมีความรู้ความสามารถ สามารถพัฒนาตนได้อย่างเต็มศักยภาพ ให้เป็นคนดีของพ่อ
แม่ สังคมและประเทศชาติต่อไป
7. ด้านการบริหารงานทั่วไป หมายถึง การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการให้และการรับข้อมูล การให้บริการด้านต่างๆ
จากโรงเรียนการรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนในด้านต่างๆ ที่ทางโรงเรียนหรือชุมชนได้จัดขึ้น
8. วุฒิการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ปกครองที่จบการศึกษาขั้นสูงสุด ได้แก่
ประถมศึกษาหรือต่ากว่า มัธยมศึกษา และสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
9. อาชีพของผู้ปกครอง หมายถึง รูปแบบการดารงชีพในสังคมมนุษย์ปัจจุบันได้มาซึ่ง
ค่าตอบแทน หรือ รายได้ เพื่อใช้จ่ายในการดารงชีวิต ดังต่อไปนี้
9.1 รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู้ที่ทาหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ
และท้องถิ่นโดยได้รับเงินเดือนประจาจากงบประมาณของหน่วยงานนั้น เช่น ครู พยาบาล ทหาร
ตารวจ สาธารณสุข ฯลฯ
9.2 เกษตรกรรม หมายถึง ผู้ที่ประกอบอาชีพทานา ทาไร่ ทาสวน เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
9.3 รับจ้าง และอื่นๆ หมายถึง ผู้ที่ประกอบอาชีพที่อยู่ในกิจการของนายจ้างมีรายได้จาก
ค่าจ้างงานเป็นค่าตอบแทนแรงงาน เช่น ลูกจ้างหรือพนักงานทั่วไป คนขับรถ คนสวน พนักงานทาความ
สะอาด และอาชีพอื่นๆ
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ทาให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บ้านโคกสีวิทยาเสริม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จานวน 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป
2. ทาให้ทราบข้อสนเทศสาหรับสถานศึกษา นาไปใช้เป็นแนวทางในการการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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บทที่ 2
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้าน
โคกสีวิทยาเสริม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แนวคิดการบริหารสถานศึกษา
2. โครงสร้างและขอบข่ายการบริหารสถานศึกษา
3. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
4. สภาพและบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านคุยแพง
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ควำมหมำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
วิโรจน สารรัตนะ (2542 : 11) ใหความหมายวา การบริหารสถานศึกษา คือ การบริหาร
การศึกษาแนวใหม ที่มงุ ใหสังคมทุกสวนมีสวนรวมและรับผิดชอบการจัดการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต
โดยมีเครือขายแหลงการเรียนรูโดยการกระจายอานาจใหสถานศึกษามีความคลองตัวและตัดสินใจ
ดาเนินงานในขอบเขตที่รับผิดชอบ โดยใหประชาชน องคกรตางๆ มีสวนรวมในเรื่องตางๆ อยาง
เหมาะสม
สุรพล พุฒคา (2544 : 30) ใหความหมายวา การบริหารสถานศึกษาคือ การจัดหาวิธีการ
ที่จะทาใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยเขามามีสวนรวมในการดาเนินงานของ
โรงเรียน ทาใหเกิดความรวมมือและความรับผิดชอบตอหนาที่ โดยมีตัวชี้วัดที่บงบอกถึงความมี
ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ถวิล มาตรเลี่ยม (2544 : 20) ให้ความหมายว่า การบริหารสถานศึกษา คือ ส่วนหนึ่งของ
สังคมมีสถานะเป็นสถาบันหรือองค์กรหนึ่งทางสังคม ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการและความจาเป็น
ของสังคม โดยมีหน้าที่รับใช้และบริการสังคม
ธีระ รุญเจริญ (2545 : 11 - 12) ใหความหมายวา การบริหารสถานศึกษา คือ การ
จัดการศึกษาที่มีความจาเปนตองอาศัยบุคลากรทางการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะ
ทาใหการบริหารและการจัดการศึกษาประสบความสาเร็จเปนไปตามแนวทางที่พึงประสงคในการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ จาเปนตองอาศัยองคกรในการปฏิบัติ คือ สถานศึกษา
ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติภารกิจของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเปนอยางดี ดังนั้น ผูบริหาร
สถานศึกษาตองเปนผูกระทาการปฏิรูปได้อยางที่มีประสิทธิภาพ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546ข : 21 - 22) ใหความหมายของ การบริหารสถานศึกษา คือ
กิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาตามหลักการใหบริการสาธารณะของรัฐอยางเสมอภาค
ต่อเนื่องและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหทันกับความตองการของผูใชบริการอยู่เสมอ
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จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การดาเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน โดยกลุ่มบุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระบบโรงเรียน อันที่จะ
พัฒนาสมาชิกของสังคมไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนตลอดจนประชาชนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ
ตลอดจนค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดีงามตามสังคมต้องการให้เกิดกับผู้เรียน
บทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
อานาจหนาที่ของผูอานวยการสถานศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ไดกาหนดใหผูอานวยการสถานศึกษาเปน ผูบังคับบัญชาขาราชการ
และมีอานาจหนาที่ ดังนี้
1. บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือสวนราชการให้เปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของ
สถานศึกษา
2. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากรการเงิน
พัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของสถานศึกษาใหเปนระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ
3. เปนตัวแทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดนิติกรรมสัญญาใน
ราชการของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับมอบหมาย
4. จัดทารายงานประจาปเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือสวนราชการ เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5. มีอานาจหนาที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาใหเปนไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาทิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 86
- 87)
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร พ.ศ. 2547 ได
กาหนดอานาจหนาที่ผูบริหารสถานศึกษา ดังนี้
1. ควบคุม ดูแลใหการบริหารบุคคลในสถานศึกษาสอดคลองกับ นโยบาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการตามที่คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษากาหนด
2. พิจารณาความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา
3. สงเสริมสนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
4. จัดทามาตรฐานภาระงานสาหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
เสนอคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (วิสูตร
ธนชัยวิวัฒน์. 2548 : 14 - 15)

7

ควำมสำคัญของกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544 : 8) กลาววา ความสาคัญของการบริหารสถานศึกษา
เป็นภารกิจหลักของผูบริหารที่จะตองกาหนดแบบแผน วิธกี าร และขั้นตอนตางๆ ในการปฏิบัติงานไว
อย่างมีระบบ เพราะถาระบบการบริหารงานไมดีจะกระทบกระเทือนตอสวนอื่นๆของหนวยงาน นัก
บริหารที่ดีตองรูจักบริหารงานนั้น จะตองใชศาสตรและศิลปเพราะวาการดาเนินงานมิใชเพียงกิจกรรมที่
ผูบริหารจะกระทาเพียงลาพังคนเดียว แตยังมีผูรวมงานอีกหลายคนที่มีสวนทาใหงานนั้นประสบ
ความสาเร็จ ผูรวมงานแตละคนมีความแตกตางกัน ทั้งในดานสติปัญญา ความสามารถ ความถนัดและ
ความตองการที่ไมเหมือนกัน จึงเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะเปนผูนาเทคนิควิธีและกระบวนการการ
บริหารที่เหมาะสมมาใชใหเกิดประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา
ธีระ รุญเจริญ, ปราชญา กลาผจัญ และสัมมา รธนิธย์ (2545 : 11 -12) ไดกลาวไวในการ
ประชุมสัมมนาเรื่องสภาพและปญหาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทยวา ในการจัด
การศึกษามีความจาเปนตองอาศัยผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะทาใหการ
บริหารและการจัดการศึกษาประสบความสาเร็จและเปนไปตามแนวทางที่พึงประสงคในการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ซึง่ ตองอาศัยองคกรปฏิบัติงานหลัก คือ สถานศึกษา
ซึ่งหมายรวมถึง การปฏิบัติงานและภารกิจของ ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเปนอยางดี
และผูบริหารสถานศึกษาจะตองเป็นผู้นาการปฏิรูปการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
จากความสาคัญดังกลาวสรุปไดวา ภาระหนาที่ของสถานศึกษา คือ การมีบทบาทในการ
บริหารจัดการศึกษาใหกับเยาวชนและประชาชนทั้งของรัฐและเอกชนอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาแหงชาติและกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยรับผิดชอบตอการบรรลุวัตถุประสงค์เปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการมุงเน้นให้เยาวชนเปนคนดี คนเกงและอยู่ในสังคมไดอยางมีความสุข
แนวโน้มกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ศักรินทร์ สุวรรณโรจน์ (2542 : 17 - 24) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาในอนาคตมิใช่
เป็นอานาจและหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่จะมีคณะกรรมการโรงเรียนหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีบทบาทค่อนข้างมากด้วย และต่อไปนี้ผู้บริหารสถานศึกษาจะกระทา
ตามประดุจจะเป็นโรงเรียนของตนเองและจะบริหารตามอาเภอใจต่อไปไม่ได้อีกแล้ว แต่ทุกฝ่ายจะต้อง
ตระหนักว่าโรงเรียนนั้นเป็นของสาธารณชน เป็นของชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งครู คือ บุคลากร
ที่มาทางานให้แก่สาธารณชนหรือชุมชน โดยรัฐบาลจ่ายค่าจ้างให้เท่านั้น ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะ
ครูจะต้องทางานให้เป็นไปตามความต้องการของสาธารณชนหรือชุมชน ไม่ใช่บริหารตามความพึงพอใจ
ของตนเอง แนวโน้มการบริหารสถานศึกษาจะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษามากขึ้น
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในระดับสถานศึกษา เนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ปกครองจะทา
ให้ทราบเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียน เข้าใจปัญหาที่โรงเรียนประสบ ทราบวิธีการที่จะสนับสนุน
โรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ปกครองจะทาให้โรงเรียนได้รับความ
คิดเห็น ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรจากชุมชน นอกจากจะได้รับทรัพยากรท้องถิ่นมาสนับสนุน
การศึกษาแล้ว ยังได้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาช่วยบริการการศึกษาอีกด้วย นอกจากนั้นผู้ปกครองยังสนใจ
การศึกษาของบุตรหลานตนเองมากยิ่งขึ้น จึงทาให้เห็นว่าชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารในระดับ
สถานศึกษามากยิ่งขึ้น การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษานั้น มี 2 ลักษณะ คือ การมีส่วน
ร่วมแบบเป็นทางการ หรือการมีส่วนร่วมในทางตรง และการมีส่วนร่วมแบบไม่เป็นทางการหรือการมี
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ส่วนร่วมในทางอ้อมการมีส่วนร่วม แบบเป็นทางการนั้น จะให้ได้จากการกาหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษา การมีส่วนร่วมแบบไม่เป็นทางการหรือการมีส่วนร่วม
ในทางอ้อมนั้น อาจปรากฏในรูปแบบต่างๆ เช่น สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง เป็นต้น นอกจากนี้
ผู้บริหารสถานศึกษา อาจเชิญประชาชนให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาในกิจกรรมต่างๆ หรือเป็น
กรรมการในการดาเนินการหรือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ศักรินทร์ สุวรรณโรจน์ (2542 : 17 - 24) กล่าวว่า ในส่วนของการพัฒนาสถานศึกษาใน
อนาคต เมื่อมองจากสภาพปัจจุบันและอาศัยข้อมูลของการประเมินเป็นฐานเพื่อการพัฒนา ควร
ดาเนินการพัฒนาดังนี้
1. ด้านปัจจัยทางการศึกษา พัฒนาครูให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยอบรมดูงาน
และพัฒนาให้วิทยฐานะสูงขึ้น เพิ่มมาตรการที่จะแก้ไข/ลงโทษครูที่ขี้เกียจ ไม่สอนไม่พัฒนางาน ไม่รักษา
เวลาเกี่ยงและหลบเลี่ยงงานหรือทางานไม่เป็น พัฒนาระบบบริหารงานของผู้บริหารให้มีความชัดเจน ให้
มีการติดตามงาน นิเทศงานและสั่งการอย่างเป็นระบบและสร้างทีมงาน เพิ่มมาตรการและแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของผู้ ปกครองมากขึ้น
2. ด้านกระบวนการทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงาน การมอบหมายงาน
และการนิเทศติดตามงานและการเผยแพร่ผลงานให้เป็นระบบและต่อ เนื่องและนาผลมาปรับปรุงและ
พัฒนาในโอกาสต่อไป ส่งเสริม สร้างขวัญกาลังใจและให้รางวัลแก่ครูที่เป็นครูมืออาชีพ มีวิญญาณของ
ความเป็นครู มิใช่คนที่มีอาชีพครู ส่งเสริมให้ครูทาวิจัยและพัฒนาการศึกษาที่หลากหลายและพัฒนา
ระบบทางานให้เป็น ระบบทีมที่ชัดเจน จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และการประเมินผลที่หลากหลาย โดยมีการประเมินร่วมกันระหว่างครู นักเรียนและ
ผู้ปกครองพร้อมทั้งนาผลมาปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ สูงขึ้น จัดกิจกรรมแสดงผลงานของ
ผู้เรียนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ความมีสุนทรียะทางด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา มุ่งเน้น
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ด้านการถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการสอน การเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียน
การสร้างตัวอย่างแก่นักเรียน จัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีของบุคลากร
3. ด้านผลผลิต (ผู้เรียนและชุมชน) พัฒนาด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์
ข้อมูล การสรุปความคิดรวบยอด ขาดความเข้าใจและทักษะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
โดยจัดกิจกรรมที่ ฝึกให้นักเรียนได้ค้นคว้า รู้จักตั้งคาถาม ค้นหาข้อมูลจัดทาข้อมูล สรุปข้อมูลด้วยตนเอง
และฝึกทักษะการทางานเป็นกลุ่มในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่
การแจ้งข่าวสาร ส่งเสริมด้านการเข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาให้เด่นชัด
และเป็นรูปธรรม เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกด้าน เข้าร่วม
กิจกรรมกับชุมชน อย่างสม่าเสมอและขอรับการสนับสนุนในด้านต่างๆ
โครงสร้ำงและขอบข่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งตามขนาดสถานศึกษาเป็น 3 รูปแบบ คือ 1. การ
บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน 2. การบริหารสถานศึกษาขนาดกลาง
นักเรียน จานวน 120 - 300 คน และ 3. สถานศึกษาขนาดใหญ่ นักเรียนจานวน 500 คนขึ้นไป โดยมี
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ตัวอย่างการจัดโครงสร้างองค์การหรือแผนภูมิการบริหารโรงเรียน ดังนี้ (พรพรรณ อินทรประเสริฐ.
2550 : 296 - 298)

ภาพประกอบที่ 1 การบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก (นักเรียนน้อยกว่า 120 คน)
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ภาพประกอบที่ 2 การบริหารสถานศึกษาขนาดกลาง (นักเรียนจานวน 120 - 300 คน)
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ภาพประกอบที่ 3 การบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ (นักเรียนจานวน 500 คนขึ้นไป)
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ขอบข่ำยและภำรกิจกำรบริหำรกำรศึกษำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2545ข : 24) มาตรา 39 กล่าวว่า ให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยัง
คณะกรรมการ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง
รัฐบาลได้แถลงนโยบายการศึกษาต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2549 ว่าในการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนาความรู้ มุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสทาง
การศึกษาของประชาชนให้กว้างขวางและทั่วถึง โดยคานึงถึง การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
ทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
และสถานศึกษาโดยตรง เพื่อให้สถานศึกษามีความอิสระคล่องตัว สามารถบริหารจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยนาแนวคิดการบริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน และมุ่งกระจายอานาจจากส่วนกลางและเขตพื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา ทั้งนี้
เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2547 : 3)
จุดประสงค์ในกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 13) กาหนดการจัดเครือข่าย
สถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษารวมกลุ่มเข้าด้วยกัน ในการบริหารจัดการศึกษาภายในเครือข่ายพร้อม
ส่งเสริมสนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในเครือข่ายให้พร้อมรองรับการ
กระจายอานาจในงานทั้ง 4 ด้าน ได้ตามบริบทที่เหมาะสม โดยในปีการศึกษา 2550 ซึ่งเป็นปีแรกของ
การดาเนินการตามนโยบายการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ซึ่งจะร่วมกันพัฒนาขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามศักยภาพและความพร้อมของ
สถานศึกษา เพื่อรองรับการกระจายอานาจต่อไป โดยมีเหตุผลสาคัญ ดังต่อไปนี้ คือ
1. ความพร้อมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่
การ ศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ที่จะสามารถรับผิดชอบดาเนินการตามขีด
ความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ความสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะกระจายอานาจ
3. ความเป็นเอกภาพด้านมาตรฐานและนโยบายด้านการศึกษา
4. ความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา
5. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่
6. มุ่งเน้นให้เกิดผลสาเร็จแก่สถานศึกษา โดยเน้นการกระจายอานาจให้แก่
สถานศึกษามากที่สุดเพื่อให้สถานศึกษานั้นมีความ เข้มแข็งและความคล่องตัว
7. เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษา
8. เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ โดยตรง
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วิธีกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 14) กาหนด ให้การขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้
1. การจัดระบบการกระจายอานาจด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล งบประมาณ
และการบริหารทั่วไป สาหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. พัฒนาผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูแกนนา ของเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงและสามารถขยายผลได้เต็มพื้นที่
3. นาร่องการบริหารจัดการแบบการกระจายอานาจในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานที่มี
ศักยภาพและความพร้อมในทุกเขตพื้นที่
4. จัดระบบกากับ ดูแล ช่วยเหลือ ติดตาม ประเมินผล วิจัยและการติดตามการใช้
อานาจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบและทั่วถึงเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจให้บุคลากรทุก
ระดับ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน รับรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวมพลังขานรับการกระจายอานาจ
พร้อมกันทั้งประเทศ
ขอบข่ำยกำรบริหำรกำรศึกษำ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 28 - 51) กาหนดแนวทางการ
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา แบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารทั่วไป มีรายละเอียด ดังนี้
ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 28 - 51) กาหนดแนวทางการ
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและสถานศึกษาด้าน
การบริหารงานวิชาการ ดังนี้
1. การพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น
1.1 วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาไว้
1.2 วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อกาหนดจุดเน้นหรือประเด็นที่สถานศึกษา
หรือกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาให้ความสาคัญ
1.3 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อนามา
เป็นข้อมูล จัดทาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
1.4 จัดทาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาเพื่อนาไปจัดทารายวิชา
พื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม จัดทาคาอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัด การเรียนรู้เพื่อจัด
ประสบการณ์และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ประเมินผลและปรับปรุง
1.5 ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ
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2. การวางแผนงานด้านวิชาการ
2.1 วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและกากับ ดูแล นิเทศและ
ติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การ
วัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้จากวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ การส่งเสริมชุมชนให้
มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. การจัดการการเรียนการสอนในสถานศึกษา
3.1 จัดทาแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยความร่วมมือของเครือข่าย
สถานศึกษา
3.2 จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงชั้น ตามแนวปฏิรูปการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ บูรณาการการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อคุณภาพการเรียนรู้
ของผู้เรียนพัฒนาคุณธรรมนาความรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
3.3 ใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้
3.4 จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
3.5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3.6 ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนพิการ
ด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
4.1 จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง โดย
4.1.1 จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้าน เศรษฐกิจและสังคมและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น
4.1.2 จัดทาหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4.1.3 จัดให้มีวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
4.1.4 เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซึ้ง มากขึ้นสาหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ การศึกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาที่
ส่งเสริมความเป็นเลิศ ผู้บกพร่อง พิการและการศึกษาทางเลือก
4.1.5 เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องสภาพปัญหาความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก
4.2 สถานศึกษาสามารถจัดทาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอนและ
อื่นๆ ให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ โดย ความร่วมมือของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา
4.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา
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4.4 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงาน
ผลให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
5.1 จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียนโดย คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
5.2 ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
5.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้
คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
5.4 จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วน
สมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
5.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพ แวดล้อม สื่อการ
เรียนและอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบ รู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการ
สอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ
5.6 จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับ
บิดามารดาและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
6. การวัดผล ประเมินผลและดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
6.1 กาหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตร
สถานศึกษาโดยให้สอด คล้องกับนโยบายระดับประเทศ
6.2 จัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษา
6.3 วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน
6.4 จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้นและจัดให้มี การซ่อมเสริมกรณีที่
มีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
6.5 จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
6.6 จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและ การเทียบโอนผลการ
เรียนเพื่อใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
6.7 ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่างๆ รายปี/ราย
ภาคและตัดสินผลการเรียนการผ่านช่วงชั้นและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.8 การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอานาจของสถานศึกษาที่จะแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนิน การเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก่ คณะกรรมการการเทียบระดับการศึกษา
ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและวิชาการพร้อมทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติ การเทียบโอน
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
7.1 กาหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้และ กระบวนการทางานของนักเรียน ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา
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7.2 พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูป การเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นสาคัญในการเรียนรู้ที่ซับซ้อนทาให้ผู้ เรียนได้ฝึกการคิด การจัดการ การหาเหตุผล
ในการตอบปัญหา การผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ
7.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย
7.4 รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้ครูนาผลการวิจัยมาใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
8.1 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้
พอเพียง เพื่อสนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้
8.2 จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัด การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เช่น พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ จัดให้มีห้องสมุดหมวดวิชา ห้องสมุดเคลื่อนที่ มุม
หนังสือในห้องเรียน ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องมัลติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ศูนย์วิชาการ ศูนย์
วิทยบริการ Resource Center สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวนหนังสือ สวนธรรมะ เป็นต้น
8.3 จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัด การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนของสถานศึกษาของตนเอง เช่น จัดเส้นทาง/แผนที่และระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุด
ประชาชน ห้องสมุดสถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
8.4 ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้และนิเทศ กากับติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
9. การนิเทศการศึกษา
9.1 สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศ
ภายใน ว่าเป็นกระบวนการทางานร่วมกันที่ใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธี การทางาน
ของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้ทุกคนเกิดความ
เชื่อมั่นว่า ได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง
9.2 จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึงและต่อเนื่องเป็นระบบ
และกระบวนการ
9.3 จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10. การแนะแนว
10.1 กาหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบสาคัญ
โดยให้ทุกคนในสถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแล ช่วยเหลือ
นักเรียน
10.2 จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษาให้ชัดเจน
10.3 สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
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10.4 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะ
แนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และ เชื่อมโยงสู่การดารง
ชีวิตประจาวัน
10.5 คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสม ทา
หน้าที่ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูประจาชั้น และคณะอนุกรรมการแนะแนว
10.6 ดูแล กากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดาเนินงานแนะแนวและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
10.7 ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครองและชุมชน
10.8 ประสานงานด้านการแนะแนว ระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและ
เอกชน บ้าน ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว
10.9 เชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
11.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา ชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
ความต้องการของชุมชน
11.2 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหาร ที่เอื้อต่อการ
พัฒนางานและการสร้างระบบประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมี
ความสมบูรณ์เรียกใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
11.3 จัดทาแผนสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผน กลยุทธ์/แผน
ยุทธศาสตร์)
11.4 ดาเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
สถานศึกษา ต้องสร้างระบบการทางานที่เข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม และวงจรการพัฒนาคุณภาพของ
เดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือทีร่ ู้จักกันว่าวงจร PDCA
11.5 ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยดาเนินการ อย่างจริงจัง
ต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนให้ครู ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
11.6 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กาหนดเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
11.7 จัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี (SAR) และสรุปรายงานประจาปี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
12.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันอื่น
12.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายใน
ชุมชน
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12.3 ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ
12.4 พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรวมทั้งหา
วิธีการสนับสนุน ให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
13.1 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนัก เรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น
13.2 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจน
ประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วน
ในการพัฒนาชุมชนและ ท้องถิ่น
13.3 ให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
กับแหล่งวิชาการในที่อื่นๆ
13.4 จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับศิษย์เก่า การประชุมผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับ
สถาบันการศึกษาอื่น เป็นต้น
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
14.1 ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14.2 จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อมให้กับบุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นที่ร่วมจัดการศึกษา
14.3 ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นร่วมกันจัด
การศึกษาและใช้ทรัพยากรร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
14.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษากับ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
14.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความ เหมาะสมและจาเป็น
14.6 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
15. การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
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15.1 ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน ด้านวิชาการของ
สถานศึกษา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน
15.2 จัดทาร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
เพื่อให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน
15.3 ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษาและแก้ไขปรับปรุง
15.4 นาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่
การปฏิบัติ
15.5 ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของ สถานศึกษาและนาไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
16.1 ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่มี
คุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ ใน การจัดการเรียนการสอน
16.2 จัดทาหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ
แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
16.3 ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสือ
อ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
17. การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
17.1 จัดให้มีการร่วมกันกาหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนา
สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ของสถานศึกษา
17.2 พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา
17.3 พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุ่งเน้น การพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ให้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างองค์ความ รู้ใหม่ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะหาแหล่งสื่อที่
เสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษาให้มี ประสิทธิภาพ
17.4 พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
และชุมชน
17.5 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในการจัดหา
ผลิต ใช้และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 52 - 75) กาหนดแนวทางการ
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาด้านการ
บริหารงานงบประมาณ ดังนี้
1. การจัดทาแผนงบประมาณและคาขอตั้งงบประมาณ เพื่อเสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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1.1 จัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศึกษา ได้แก่ แผนชั้นเรียน
ข้อมูลครู นักเรียน และสิ่งอานวยความสะดวกของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
1.2 จัดทากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) และแผน
งบประมาณ
1.3 เสนอแผนงบประมาณขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อใช้ เป็นคาขอตั้งงบประมาณต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.4 การจัดทาแผนงบประมาณและคาขอตั้งงบประมาณจะต้องดาเนินการ
ร่วมกันกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. การจัดทาแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
2.1 จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้ความ
ร่วมมือของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ผู้อานวยการสถานศึกษาอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณตามงาน/โครงการที่
กาหนดไว้ในแผน ปฏิบัติการประจาปีและแผนการใช้จ่ายเงินภายใต้ความร่วมมือของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงลบประมาณ
ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณที่จาเป็นต้องขอโอนหรือเปลี่ยนแปลง
เสนอขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดาเนินการต่อไป
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดาเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี ไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
6.1 จัดให้มีการตรวจสอบและติดตามให้กลุ่มฝ่ายงานในสถานศึกษารายงานผล
การปฏิบัติ งานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อจัดทารายงานผล การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามแบบที่สานักงานงบประมาณกาหนด แล้วจัดส่งไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุก
ไตรมาส ภายในระยะเวลาที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาหนด
6.2 จัดทารายงานประจาปีที่แสดงถึงความสาเร็จใน การปฏิบัติงานทุกสิ้นปี
งบประมาณแล้วจัดส่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในระยะเวลาที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาหนด
7. การตรวจสอบ ติดตาม และรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
7.1 ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
7.2 วางแผนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงานของ
สถานศึกษา
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7.3 วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพประหยัดและคุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานในสถานศึกษา
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
8.1 วางแผนรณรงค์ ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษา
8.2 จัดทาข้อมูลสารสนเทศ และระบบการรับจ่ายทุนการศึกษาและทุนเพื่อการ
พัฒนาการศึกษาให้ดาเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความโปร่งใส
8.3 สรุปรายงาน เผยแพร่ และเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนทุน การศึกษาและทุน
เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา โดยความชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
9.1 สารวจความต้องการของนักเรียนและคัดเลือกผู้เสนอกู้ยืม ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด
9.2 ประสานการกู้ยืมเพื่อการศึกษากับหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
9.3 สร้างความตระหนักแก่ผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
9.4 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
10.1 จัดทารายการทรัพยากรเพื่อเป็นสารสนเทศได้แก่ แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นทั่งที่เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ที่
เป็นสถานประกอบการ เพื่อการรับรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียนและบุคคลทั่วไปจะได้เกิดการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัดการศึกษา
10.2 วางระบบหรือกาหนดแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับบุคคล
หน่วยงานรัฐบาลและเอกชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
10.3 กระตุ้นให้บุคคลในสถานศึกษาร่วมใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก
รวมทั้งให้บริการการใช้ทรัพยากรภายในเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้และส่ง เสริมการศึกษาในชุมชน
10.4 ประสานความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบแหล่งทรัพยากร ธรรมชาติทรัพยากร
ที่มนุษย์สร้าง ทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา
10.5 ดาเนินการเชิดชูเกียรติบุคคล และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่
สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา
11. การวางแผนพัสดุ
11.1 การวางแผนพัสดุล่วงหน้า 3 ปี ให้ดาเนินการตามกระบวนการของการ
วางแผนงบประมาณ
11.2 การจัดทาแผนการจัดหาพัสดุ ให้ฝ่ายที่ทาหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง เป็น
ผู้ดาเนินการโดยให้ฝ่ายที่ต้องการใช้พัสดุ จัดทารายละเอียดพัสดุที่ต้องการ คือ รายละเอียดเกี่ยวกับ
ปริมาณ ราคา คุณลักษณะเฉพาะ หรือแบบรูปรายการและระยะเวลาที่ต้องการนี้ต้องเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจา ปี (แผนปฏิบัติการ) และตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ส่งให้ฝ่ายที่ทาหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดทาแผนการจัดหาพัสดุ
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11.3 ฝ่ายที่จัดทาแผนการจัดหาพัสดุทาการวบรวมข้อมูลรายละเอียดจากฝ่ายที่
ต้องการ ใช้พัสดุโดยมีการสอบทานกับแผนปฏิบัติการและเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบ ประมาณ
รายจ่ายประจาปี และความเหมาะสมของวิธีการจัดหาว่าควรเป็นการซื้อ การเช่าหรือการจัดทาเองแล้ว
จึงนาข้อมูลที่สอบทานแล้วมาจัดทาแผนการจัดหา พัสดุในภาพรวมของสถานศึกษา โดยในส่วนที่จัดส่ง
ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้รายงาน เฉพาะครุภัณฑ์ที่มีราคาเกินหนึ่งแสนบาทและที่ดิน
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน หนึ่งล้านบาท รายละเอียดสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ 0004/ว 97 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2546
12. การกาหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอ ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12.1 กาหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเพื่อประกอบการขอตั้ง
งบประมาณ ส่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
12.2 กรณีที่เป็นการจัดหาจากเงินนอกงบประมาณให้กาหนดแบบรูปรายการ
หรือคุณลักษณะ เฉพาะได้โดยให้พิจารณาจากแบบมาตรฐานก่อน หากไม่เหมาะสม ก็ให้กาหนดตาม
ความต้องการโดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรมและเป็นประโยชน์กับทางราชการ
13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทาและจัดหาพัสดุ พัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดหาพัสดุ เช่น สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง การจัดทาบัญชีผู้ขายหรือผู้
รับจ้าง เพื่อสาหรับการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ การประเมินผลผู้ขายและผู้รับจ้าง เป็นต้น
14. การจัดหาพัสดุ
14.1 การจัดหาพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของ ส่วนราชการ
และคาสั่งมอบอานาจของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14.2 การจัดทาพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการให้
สถานศึกษารับ จัดทา รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจาหน่าย พ.ศ. 2533
15. การควบคุมดูแล บารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ
15.1 จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีวัสดุไม่ว่าจะได้มาด้วยการจัดหาหรือ
การรับบริจาค
15.2 ควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมการใช้งาน
15.3 ตรวจสอบพัสดุประจาปี และให้มีการจาหน่ายพัสดุที่ชารุด เสื่อมสภาพ
หรือไม่ใช้ในราชการอีกต่อไป
15.4 พัสดุที่เป็นดินหรือสิ่งก่อสร้าง กรณีที่ได้มาด้วยเงินงบประมาณให้
ดาเนินการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ กรณีที่ได้มาจากการรับบริจาคหรือจากเงินรายได้สถานศึกษาให้
ขึ้นทะเบียนเป็น กรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา
16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
16.1 จัดทาแนวปฏิบัติหรือระเบียบของสถานศึกษาใน การดาเนินการหารายได้
โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
16.2 การจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุและอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ในความ
ครอบครองของสถานศึกษา ภายในของวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย
วัตถุประสงค์และภารกิจแล้วของสถานศึกษาเท่านั้น
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16.3 เงินรายได้ที่เกิดขึ้นถือเป็นเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้
สถานศึกษาจึงต้องใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
16.4 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามข้อ 1 - 3 ในส่วนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของสถานศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
17. การเบิกเงินจากคลัง ให้สถานศึกษายื่นหลักฐานขอเบิกเงินทุกรายการให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการเบิกจ่ายเงินตามระบบ GFMIS ภายใต้ความร่วมมือของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
18.1 การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินและการจ่ายเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกาหนด คือ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลังในหน้าที่ของอาเภอและ
กิ่งอาเภอ พ.ศ. 2520 โดยสถานศึกษาสามารถกาหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่
ขัดหรือแย้งกับระเบียบดังกล่าว
18.2 การปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวง
การคลังกาหนด คือ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลังในของส่วนราชการ พ.ศ. 2520 โดย
อนุโลม
19. การนาเงินส่งคลัง
การนาเงินส่งคลังให้นาส่งต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในระยะเวลาที่
กาหนด ไว้ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลังในหน้าที่ของอาเภอและกิ่ง อาเภอ พ.ศ.
2520 หากนาส่งเป็นเงินสดให้ตั้งคณะกรรมการนาส่งเงินด้วย
20. การจัดทาบัญชี
ให้จัดทาบัญชีการเงินตามระบบที่เคยจัดทาอยู่เดิม คือ ตามระบบที่กาหนดไว้ใน
คู่มือการบัญชีหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.
2544 แล้วแต่กรณี
21. การจัดทารายงานทางการเงินและงบการเงิน
21.1 จัดทารายการตามที่กาหนดในคู่มือการบัญชีสาหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.
2515 หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 แล้วแต่กรณี
21.2 จัดทารายงานการรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด คือ ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการนาเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
22. การจัดทาและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน
แบบ พิมพ์บัญชี ทะเบียนและแบบรายงานให้จัดทาตามแบบที่กาหนดในคู่มือ
การบัญชีสาหรับหน่วยงาน ย่อย พ.ศ. 2515 หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.
2544
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ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 76 - 102) กาหนดแนวทางการ
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและสถานศึกษาด้าน
การบริหารงานบุคคล ดังนี้
1. การวางแผนอัตรากาลัง
1.1 รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาต่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- จานวนข้าราชการครู จาแนกตามสาขา
- จานวนลูกจ้างประจาในสถานศึกษา
- จานวนลูกจ้างชั่วคราว
- จานวนพนักงานราชการ
1.2 วิเคราะห์ความต้องการอัตรากาลัง
1.3 จัดทาแผนอัตรากาลังของสถานศึกษาของสถานศึกษา
1.4 เสนอแผนอัตรากาลังของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น พื้นฐาน ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาต่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับจานวนข้าราชการครู จานวนตามสาขา
2.2 เสนอความต้องการจานวนและอัตราตาแหน่งของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา จาแนกตามสาขา ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนดต่อสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3.1 เสนอความต้องการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสานักงาน
เขตพื้นที่การ ศึกษาโดยผ่านความเห็นของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
3.2 ดาเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตาแหน่งอัตราจ้าง
ประจาหรือ อัตราจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการตามเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดโดยผ่านความเห็น ของ
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาด้วยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 แจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งภาระงานให้แก่อัตราจ้างประจาหรืออัตราจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ
3.4 ดาเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสาหรับบุคลากรทางการศึกษาหรือ
เตรียมความ พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสาหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตาแหน่ง “ครูผู้ช่วย”
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
3.5 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในตาแหน่งครูผู้ช่วยเป็นระยะๆ ทุกสาม
เดือน ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. กาหนด และในการประเมินแต่ละครั้งให้ประธานกรรมการแจ้งผลการ
ประเมินให้ครูผู้ช่วย และผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ทราบ และในส่วนของพนักงานราชการต้องจัดให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง
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3.6 รายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่าง เข้มแล้วแต่กรณีต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.7 ดาเนินการแต่งตั้ง หรือสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามอานาจ หน้าที่ที่กฎหมายกาหนดหรือเมื่อได้รับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา
4. การเปลี่ยนตาแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.1 การเปลี่ยนตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอความประสงค์และเหตุผล
ความจาเป็นในการขอ เปลี่ยนตาแหน่งกรณีสมัครใจ กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการและกรณีถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อ ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อส่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
ดาเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
4.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
4.2.1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา ในหน่วยงาน
การศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นผู้บริหารสถานศึกษาเสนอความประสงค์และเหตุผลความจาเป็นในการขอ
ย้ายไปยังสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด
4.2.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) ผู้บริหารสถานศึกษาเสนอความประสงค์และเหตุผลความจาเป็นในการ
ขอย้ายต่อสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดาเนินการต่อไป
2) รวบรวมรายชื่อและข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาที่
ประสงค์จะขอย้ายและให้ความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาที่ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประสงค์จะขอย้ายไปปฏิบัติงาน
3) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาที่
ประสงค์จะขอย้ายมาปฏิบัติงานในสถานศึกษา
3.1) ในกรณีที่เห็นชอบการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เสนอเรื่อง ไปยังเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
3.2) ในกรณีให้ความเห็นว่าไม่สมควรรับย้ายให้แจ้งเรื่องไปยังผู้บริหาร
สถานศึกษา ต้นสังกัดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายทราบ
3.3) สั่งย้ายและสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาแล้วแต่กรณี ตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
4.3 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างเขตพื้นที่การศึกษา
4.3.1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาในหน่วย งาน
การศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาในหน่วยงานการศึกษาที่
เรียกชื่อ อย่างอื่น เสนอความประสงค์และเหตุผลความจาเป็นในการขอย้ายไปยังเขตพื้นที่การศึกษาต้น
สังกัดและเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายไปปฏิบัติงาน
4.3.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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1) รวบรวมรายชื่อและข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ประสงค์จะขอ ย้ายและให้ความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประสงค์จะขอย้ายไปปฏิบัติงาน
2) สถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ ประสงค์จะขอย้ายมาปฏิบัติงานในสถานศึกษา
2.1) ในกรณีที่เห็นชอบการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เสนอเรื่อง ไปยังเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
2.2) ในกรณีให้ความเห็นว่าไม่สมควรรับย้าย ให้แจ้งเรื่องไปยังผู้บริหาร
สถานศึกษาต้นสังกัดของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายทราบ
3) สั่งย้ายและสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา
แล้วแต่กรณีตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
5. การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
5.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติ
5.1.1 ประกาศเกณฑ์การประเมินและแนวปฏิบัติใน การพิจารณาความดี
ความชอบให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาทราบโดย ทั่วไป
5.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับสถานศึกษาตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกาหนดให้ฐานะผู้บังคับบัญชา
5.1.3 รวบรวมข้อมูลพร้อมความเห็นของผู้มีอานาจใน การประเมินและให้
ความเห็นในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาเสนอคณะกรรมการ
ตามข้อ 2 พิจารณา
5.1.4 แจ้งคาสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน
5.1.5 สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ฐานะผู้ มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
5.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ กรณีถึงแก่ความตาย อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
5.2.1 เสนอเรื่องพร้อมทั้งข้อเท็จจริงและความเห็นที่เป็น ข้อยุติและ
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2.2 ดาเนินการด้านสวัสดิการให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรมอันเนื่องมาจาก
การ ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนดตาม ความเหมาะสม
6. การลาทุกประเภท
6.1 อนุญาตหรือเสนอขออนุญาตตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการของ
สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวง ศึกษาธิการ
ตามที่กฎหมายกาหนด
6.2 เสนอเรื่องการอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาต่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมาย กาหนดหรือเพื่อทราบแล้วแต่กรณี
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7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
7.1 กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และที่ ก.ค.ศ.กาหนด
7.2 ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ 7.1
7.3 นาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
7.4 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานในส่วนที่สานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาร้องขอได้รับทราบ
8. การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
8.1 การกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง
8.1.1 กรณีมีมูลความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการการ
สอบสวนการกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงในฐานะผู้บังคับ บัญชา
8.1.2 พิจารณาลงโทษทางวินัย หากปรากฏผล การสอบสวนว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามอานาจที่กฎหมาย กาหนด
8.1.3 รายงานผลการพิจารณาลงโทษทางวินัยไปยัง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ก.ค.ศ. พิจารณาตามลาดับแล้วแต่กรณี
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
8.2 การกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
8.2.1 ดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกรณีที่มีมูล ที่ควรกล่าวหาว่า
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงไม่ชัดเจน
8.2.2 กรณีมีมูลการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงของครูผู้ช่วยและครูที่ยังไม่มี
วิทยฐานะให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงในฐานะผู้ มีอานาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้งหรือรายงานต่อผู้มีอานาจแล้วแต่กรณี
8.2.3 ประสานกับหน่วยงานการศึกษาอื่นและกรรมการสอบสวน กรณีมีการ
กระทาผิดวินัยร่วมกัน
8.2.4 พิจารณาสถานโทษหรือสั่งลงโทษตามอานาจหน้าที่ ที่กฎหมายกาหนด
กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
8.2.5 รายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือเสนอ สถานโทษไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรณีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ของครูผู้ช่วยและครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะ
เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เมื่อมีการสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการสอบสวนกรณีกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงและมี เหตุสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนให้ดาเนินการภายในขอบเขต อานาจตามที่กฎหมายกาหนดในกรณีตาแหน่งครูผู้ช่วยและ
ตาแหน่งครูที่ยังไม่มี วิทยฐานะ
10. การรายงานการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ เสนอรายงานการ
ดาเนินการลงโทษทางวินัยและการลงโทษที่ได้ดาเนินการแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไป
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ยังผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
11.1 การอุทธรณ์ รับเรื่องอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน สถานศึกษาแล้วเสนอไปยังผู้มีอานาจตามกฎหมายกาหนดเพื่อพิจารณาใน
กรณีที่ข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอเรื่องอุทธรณ์ผ่านหัวหน้าสถานศึกษา
11.2 การร้องทุกข์ รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาในสถานศึกษา แล้วเสนอไปยังผู้มีอานาจตามกฎหมายกาหนดเพื่อพิจารณาในกรณีที่
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเสนอเรื่องร้องทุกข์ผ่านหัวหน้าสถานศึกษา
12. การออกจากราชการ
12.1 อนุญาตการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในฐานะผู้มี อานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนดหรือรับ เรื่อง
การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญชา แล้วเสนอ
ไปยังผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งพิจารณาแล้วแต่กรณี
12.2 สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในฐานะผู้มี
อานาจสั่ง บรรจุและแต่งตั้งหรือเสนอให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาแล้วแต่กรณี
13. การจัดระบบและการจัดทาทะเบียนประวัติ
13.1 จัดทาข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาและ
ลูกจ้าง
13.2 ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู
และ บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสถานศึกษา
13.3 รับเรื่องการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด แล้วเสนอให้ผู้มีอานาจตามกฎหมาย
พิจารณา
14. การจัดทาบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
14.1 ดาเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ศึกษาและลูกจ้างประจาในสถานศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอผู้มีอานาจ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
14.2 จัดทาทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทาง การศึกษาและลูกจ้างประจาในสังกัด
15. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
15.1 สารวจและรวบรวมข้อมูลการขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
15.2 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อชี้แจงทาความเข้าใจ
หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ
ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
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15.3 รวบรวมแบบเสนอขอรับการประเมินและรายงานผลงานที่ เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้เสนอขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดาเนินการ
16. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
16.1 ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
การปฏิบัติงาน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อนาไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพ
การศึกษา
16.2 สร้างขวัญและกาลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา โดย
การยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดหรือ
กรณี อื่นตามความเหมาะสม
17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
17.1 ดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ประพฤติ
ปฏิบัติตามระเบียบวินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
17.2 ควบคุม ดูแล และส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาให้มี
การประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
18.1 เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
สถานศึกษา
18.2 เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยในตนเอง
18.3 ป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย
19. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทาง
การศึกษาการขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดาเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเสนอไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ดาเนินการ
ต่อไป
20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
20.1 วิเคราะห์ความจาเป็นและความต้องการในการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
20.2 จัดทาแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
20.3 ดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนที่
กาหนด
20.4 สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
และเครือ ข่ายสถานศึกษาในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 103 - 122) กาหนดแนวทาง
การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ด้านการบริหารงานทั่วไป ดังนี้
1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
1.1 จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพื้นที่
การศึกษาและส่วนกลาง
1.3 นาเสนอและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและ
การประชาสัมพันธ์
2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
2.1 ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อแสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษาของสถานศึกษา
2.2 เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ
2.3 กาหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
เครือข่ายการ ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
2.4 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของ
สถานศึกษาและ เขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
3.1 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
ทิศทางของเขต พื้นที่การศึกษาและสนองความต้องการของชุมชนและสังคม โดย การมีส่วนร่วมของ
บุคคล ชุมชน องค์กร สถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
3.2 เสนอแผนพัฒนาการศึกษาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ
3.3 การดาเนินการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
4.1 ศึกษา วิเคราะห์วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบ
ทิศทางของเขต พื้นที่การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา
4.2 แจ้งผลการศึกษาวิจัยของสถานศึกษาให้เขตพื้นที่การศึกษารับทราบ
4.3 เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยของสถานศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและ
สาธารณชนทราบ
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
5.1 ศึกษาวิเคราะห์จัดทาแผนกลยุทธ์พัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการ
พัฒนาสถานศึกษา
5.2 กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของการบริหารจัดการ
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5.3 จัดระบบการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
5.4 ประเมินผลงานและรายงาน
5.5 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
6.1 กาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ผลการปฏิบัติงานแต่ละด้านของสถานศึกษา
6.2 เผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้ผู้รับผิดชอบและผู้ที่
เกี่ยวข้อง
6.3 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา
6.4 ปรับปรุงและพัฒนาทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบ การประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
7.1 วางแผนและดาเนินการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ใน
การบริหารและ พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
7.2 ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา
7.3 และพัฒนาให้บุคลากรสามารถนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา
มาใช้ในการบริหารและพัฒนาการศึกษา
7.4 ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
7.5 ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
8. การดาเนินงานธุรการ
8.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพระบบงานธุรการและระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.2 วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ โดยนาเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
8.3 จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
งานธุรการ
8.4 จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถรองรับการปฏิบัติงาน ด้านธุรการได้
ตามระบบงานที่กาหนดไว้
8.5 ดาเนินงานธุรการตามระบบที่กาหนดไว้ โดยยึดหลัก ความถูกต้อง รวดเร็ว
ประหยัดและคุ้มค่า
8.6 ติดตามประเมินผลและปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ
9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
9.1 กาหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม
9.2 บารุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้ มั่นคง ปลอดภัย และสวยงาม
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9.3 ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา
10. การจัดทาสามะโนผู้เรียน
10.1 ประสานกับชุมชนและท้องถิ่นในการสารวจและจัดทาสามะโนผู้เรียนที่จะ
เข้ารับ บริการทางการศึกษาของสถานศึกษา
10.2 เสนอสามะโนผู้เรียนให้เขตพื้นที่การศึกษารับทราบ
10.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการสามะโนผู้เรียน
10.4 เสนอข้อมูลสารสนเทศการสามะโนผู้เรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
11. การรับนักเรียน
11.1 ร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาหนดเขตพื้นที่บริการการศึกษาของ
แต่ละ สถานศึกษาโดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา
11.2 กาหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษาโดยประสานงานกับเขตพื้นที่
การศึกษา
11.3 ดาเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กาหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา เสนอ
ข้อมูลและความต้องการในการยุบรวมเลิกหรือเปลี่ยนสภาพสถานศึกษาไปยัง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน
13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
13.1 สารวจความต้องการในการเข้ารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัย
13.2 กาหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาทั้งการ ศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความต้องการ
ของผู้เรียนและท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแนวทางของเขตพื้นที่การ ศึกษา
13.3 ดาเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง 3 รูปแบบตาม
ความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา รวมทั้งเชื่อมโยงประสานความร่วมมือและส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาของ บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันต่างๆ ที่จัดการศึกษา
14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
14.1 กาหนดแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา
14.2 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาในทุกด้าน ซึ่งครอบคลุมถึง
การประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานสถาน
ประกอบการ สถาบันสังคมอื่นและสถานศึกษาในการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาร่วมกัน
14.3 ดาเนินการโดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
15. การทัศนศึกษา
15.1 วางแผนการนานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
15.2 ดาเนินการนานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนด
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16. การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน ดาเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัด กิจกรรมอย่างหลากหลายตามความสนใจและความถนัดของ
นักเรียน สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุง
17. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
17.1 วางแผนการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของสถานศึกษา
17.2 ดาเนินการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาตามแนวทางที่กาหนด
17.3 ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธ์การศึกษา
ของสถานศึกษา
18. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชนองค์กร
หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาให้คาปรึกษา แนะนา ส่งเสริม สนับสนุนและประสาน
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
19. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
19.1 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ในการจัดและ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
19.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดและพัฒนาการศึกษาร่วมกัน
20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
20.1 จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและการรายงานผลการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
20.2 จัดทาเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
20.3 ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาตามระบบที่กาหนดไว้
20.4 รายงานผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทราบ
20.5 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการ
รายงานผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
21. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
21.1 วิเคราะห์กาหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงใน การดาเนินงานของ
สถานศึกษา
21.2 วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา
21.3 ดาเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน การตรวจเงิน
แผ่นดินกาหนด
21.4 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานให้ เขตพื้นที่
การศึกษาทราบ
22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
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22.1 ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
22.2 การวางแผนงานปกครองนักเรียน
22.3 การบริหารงานปกครองนักเรียน การกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบการ
ประสานงานปกครอง
22.4 การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ การยกย่องให้กาลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี
22.5 การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน ได้แก่ การ
ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
การดาเนินงานป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในโรงเรียน
22.6 การประเมินผลงานปกครองนักเรียน
แนวคิดเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ
ควำมหมำยของควำมพึงพอใจ
ความพึงพอใจ ตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” ได้มีผู้ให้ความหมายของ
ความพึงพอใจไว้ดังนี้
วาสนา เลื่อมเงิน (2550 : 21) ความพึงพอใจเป็นสภาพความรู้สึก ความชอบ ความ
พอใจของบุคคลต่อสิ่งใด สิ่งหนึ่งที่บ่งถึงผลงานของหน่วยงานที่ประสบผลสาเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า
เป็นงานเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาหรือการให้บริการ ผู้บริหารจะต้องดาเนินการให้ผู้ปกครอง หรือผู้
มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจด้วย เพราะความเจริญก้าวหน้าของงานบริการเป็นปัจจัยที่สาคัญประการ
แรกที่เป็นตัวบ่งชี้ ก็คือ จานวนผู้ปกครอง หรือจานวนนักเรียน ผู้มาใช้บริการ ดังนั้น ผู้บริหารที่ชาญ
ฉลาดจึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาให้ลึกซึ้ง ถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะทาให้เกิดความพึง
พอใจ ทั้งผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาใช้บริการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด
พหล ดีมาก (2550 : 37) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ เห็นด้วย ประทับใจ
ภูมิใจ ยินดี ในสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง ความพึงพอใจก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ
ความเข้าใจอันดีต่อกัน และความสามัคคีในหมู่คณะเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้ดาเนินงาน
ประสบความสาเร็จ
สุธาสินี ประสานวงศ์ (2550 : 18) ความพึงพอใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกทัศนะ
และเจตคติของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการโดยเฉพาะ
ทางด้านจิตใจ
คเชนพงษ์ สุมาลย์โรจน์ (2550 : 19) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ
เห็นด้วย ประทับใจ ภูมิใจ ยินดีในสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง ความพึงพอใจ
ก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ความเข้าใจอันดีต่อกัน ความสามัคคีในหมู่คณะและปัจจัยสาคัญ
ประการหนึ่งที่ช่วยให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็จ

35

Harris (2001 : 173) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง
ความรู้สึกที่มีความสุขเมื่อได้รับผลสาเร็จตามความมุ่งหมาย ความต้องการหรือแรงจูงใจ
Glover (2002 : 23) ได้อธิบายเกี่ยวกับความพึงพอใจว่า เป็นระดับความรู้สึกเมื่อความ
ต้องการที่สาคัญของคนเรา เช่น การมีคุณภาพดี มีความมั่นคง มีความสมบูรณ์พูนสุข มีพวกพ้อง มีคน
ยกย่องต่าง ๆ เหล่านี้ ได้รับการตอบสนองแล้ว
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2550 : 125) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจในการ
ทางาน เป็นความรู้สึกรวมของบุคคลที่มีต่อการทางานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทนคือผลที่เป็นความพึงพอใจที่ทาให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มี
ความมุ่งมั่นที่จะทางาน มีขวัญและกาลังใจ สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ทางาน รวมทั้งส่งผลต่อความสาเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
กุสุมา ลมเชย (2551 : 111) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือเจตคติ
ต่อการปฏิบัติงาน เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติที่เป็นไปในทางบวก
สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจ
ที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับสิ่งที่ต้องการหรือบรรลุจุดหมายในระดับหนึ่งความรู้สึกจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น
หากความต้องการหรือจุดหมายนั้น หากความต้องการที่ผู้ปกครองที่ได้รับการตอบสนองในการจัด
การศึกษา
องค์ประกอบที่ทำให้เกิดควำมพึงพอใจ
องค์ประกอบที่ทาให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลาย
ประการ โดยมีนักวิชาการได้กล่าวถึงมากมายดังนี้
Gillmore (1997 : 1541) กล่าวถึงองค์ประกอบที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทางาน
ไว้ 10 ประการ คือ
1. ลักษณะการงานที่ทา (Intrinsic aspect of the job) เป็นองค์ประกอบที่
สัมพันธ์กับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน กล่าวคือ หากผู้ปฏิบัติงานได้ทางานตามที่เขาถนัดก็จะ
เกิดความพอใจ
2. การนิเทศงาน (Supervision) มีส่วนสาคัญที่ทาให้ผู้ทางานมีความรู้สึกพอใจหรือ
ไม่พอใจ การนิเทศเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดการขาดงานหรือลาออกจากงานได้
3. ความมั่นคงในงาน (Security) ได้แก่ ความมั่นคงในการทางาน ได้ทางานตาม
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ การได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา คนที่มีความรู้น้อยหรือขาด
ความรู้ย่อมเห็นความมั่นคงในงานมีความสาคัญสาหรับเขามาก แต่คนที่มีความรู้สูงจะรู้สึกว่าไม่มี
ความสาคัญมากนักและในคนที่มีอายุมากขึ้นจะต้องการความมั่นคงปลอดภัยสูงขึ้น
4. เพื่อนร่วมงานและการดา เนินงานภายใน (Company and management)
ได้แก่ ความพอใจต่อเพื่อนร่วมงาน ชื่อเสียงของสถาบัน การดาเนินงานภายในสถาบัน ซึ่งพบว่า คนมี
อายุมากมีความต้องการในเรื่องนี้สูงกว่าคนอายุน้อย
5. สภาพการทางาน (Working condition) ได้แก่ แสง เสียง อากาศ ห้องอาหาร
ห้องสุขาชั่วโมงการทางาน มีงานวิจัยหลายเรื่องแสดงว่าสภาพการทางานมีความสาคัญสาหรับผู้หญิง
มากกว่าผู้ชาย
6. ค่าจ้าง (Wages) ได้แก่ ค่าตอบแทนหรือค่าแรงในการทางาน เช่น เงินเดือน
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7. ความก้าวหน้าในการทางาน (Advancement) เช่น การได้เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น
การได้รับสิ่งตอบแทนจากความสามารถในการทางาน
8. ลักษณะทางสังคม (Social aspect of the job) ถ้างานใดมีผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน
ทางานอย่างมีความสุขก็จะเกิดความพอใจในงานนั้น
9. การติดต่อสื่อสาร (Communication) ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การ
ติดต่อสื่อสารมีความสาคัญมากสาหรับผู้ที่มีการศึกษา
10. ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน (Benefits) เช่น เงินบาเหน็จตอบแทน เมื่อ
ออกจากงานการบริการและการรักษาพยาบาล สวัสดิการ อาหาร ที่อยู่อาศัย วันหยุด เป็นต้น จะเห็นได้
ว่า ความพึงพอใจนั้นผู้บริหารสามารถที่จะสร้างให้มีขึ้นได้ในองค์กร ซึ่งมีองค์ประกอบและวิธีสร้างตาม
ความเหมาะสมของแต่ละองค์กร ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่แสดงออกมา ซึง่
ท้ายที่สุดก็จะสามารถประเมินได้ว่าเป็นไปในทางลบหรือทางบวกหรือไม่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้า
สรุปได้ว่า องค์ประกอบที่ทาให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน หมายถึง ความรู้สึก
เจตคติหรือทัศนคติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกิดขึ้นและเมื่อมีความคาดหวังต่อสิ่งใดถ้าประสบ
ความสาเร็จก็จะมีความภาคภูมิใจ
ทฤษฎีควำมพึงพอใจ
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจมีหลายทฤษฎี (จาเนียร พลหาร. 2553 : 82) ซึ่งในที่นี้
จะกล่าวถึงทฤษฎีที่สาคัญ ดังนี้
1. ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการ (Theory of need gratification) เป็นทฤษฎีลาดับ
ขั้นความต้องการของ Abraham Maslow ได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ไว้ว่ามนุษย์
มีความต้องการอยู่เสมอ ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว จะมีความต้องการอื่นเข้ามาแทนที่
ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองจะไม่เป็นสิ่งจูงใจอีกต่อไป แต่ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนอง
นั้นจะเป็นสิ่งจูงใจแทน มนุษย์มีความต้องการแบ่งออกเป็น 5 ลาดับ คือ
1.1 ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physical needs) เป็นความต้องการขั้น
พื้นฐานของมนุษย์ ได้แก่ ความต้องการเกี่ยวกับอาหาร น้า อุณหภูมิที่เหมาะสม ยารักษาโรค ความ
ต้องการบรรยากาศ เป็นต้น เมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองในด้านความจาเป็นพื้นฐานแล้ว มนุษย์จะมี
ความต้องการในระดับสูงขึ้นไป และความต้องการดังกล่าวจะเป็นเครื่องกระตุ้นพฤติกรรมของมนุษย์
1.2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย ( Safety needs) มี 2 แบบ คือ ความ
ต้องการความปลอดภัยด้านร่างกายและจิตใจ กับความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ ความต้องการความ
ปลอดภัยทางร่างกายและจิตใจ ได้แก่ ความมั่นคงในการทางาน ไม่ถูกไล่ออกจากงานโดยง่าย
1.3 ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ ( Belongingness needs) ได้แก่
ความต้องการเป็นสมาชิกหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการความรัก ต้องการการยอมรับ ต้องการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ความต้องการดังกล่าวเป็น
สิ่งจูงใจที่สาคัญประการหนึ่งต่อพฤติกรรมของมนุษย์
1.4 ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง ( Esteem needs) หมายถึง ความต้องการให้
ผู้อื่นยอมรับนับถือ ต้องการเป็นบุคคลที่มีคุณค่ามีความมั่นใจในตนเอง ต้องการเป็นผู้มีความสามารถ
ความต้องการเกียรติยศของแต่ละบุคคลมีมากน้อยต่างกัน บางคนต้องการความพึงพอใจที่จะได้รับ
ความสาคัญระดับที่ทางาน บางคนต้องการระดับชาติ งานเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้คนมีโอกาสแสดง
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ความสามารถ แต่งานประจาโดยเฉพาะที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชิด มักไม่มีโอกาส
ให้คนได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่และไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันทาให้เกิดความเบื่อหน่าย
1.5 ความต้องการที่จะได้รับความสาเร็จในชีวิต (Self-actualization) เป็นความ
ต้องการขั้นสูงสุดของบุคคล ได้แก่ ความต้องการที่จะสาเร็จทุกสิ่งทุกอย่างตามความนึกคิดความคาดหวัง
ของตนเอง ได้ทาอะไรที่ตนเองต้องการและมีความสุขกับสิ่งที่ตนเองทา
2. ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Frederick Herberzg ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herberzg,
Manner และ Schneiderman ต้องการศึกษาว่า คนเราต้องการอะไรจากงาน คาตอบที่ค้นพบคือ คน
ต้องการความสุขจากการทางาน (จินดา ทรัพย์เมฆ. 2549 : 72)
2.1 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับตัวงานและความสาเร็จก้าวหน้าในงาน
องค์ประกอบนี้เรียกว่า ปัจจัยกระตุ้น (Motivation factors) มีอยู่ 5 ประการ คือ
2.1.1 ความสาเร็จของงาน ( Achievement)
2.1.2 การยอมรับนับถือ ( Recognition)
2.1.3 ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ ( Advancement)
2.1.4 ความรับผิดชอบ ( Responsibility)
2.1.5 ลักษณะของงาน ( The work itself)
2.2 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการทางาน องค์ประกอบนี้เรียกว่า
ปัจจัยค้า จุน (Hygiene factors) มีอยู่ 5 ประการ คือ
2.2.1 นโยบายและการบริหาร ( Company factors and administration)
2.2.2 การปกครองบังคับบัญชา ( Supervision)
2.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( Interpersonal relations)
2.2.4 สภาพแวดล้อมระหว่างบุคคล ( Works conditions)
2.2.5 เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล ( Salary)
ความพึงพอใจทั้งสององค์ประกอบมีด้วยกัน 10 ประการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ความสาเร็จของงาน หมายถึง การที่บุคคลสามารถทา งานได้เสร็จสิ้นและ
ประสบความสาเร็จอย่างดี ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ การรู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
เมื่อผลงานสาเร็จ เราจึงเกิดความรู้สึกพอใจและปลาบปลื้มในผลงานนั้นอย่างยิ่ง
2. การยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนผู้
มาขอรับการปรึกษา หรือจากบุคคลใดในหน่วยงาน การยอมรับนี้อาจจะเป็นการยกย่องชมเชยแสดง
ความยินดี การให้กาลังใจ หรือการแสดงออกอื่น ๆ ที่ส่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อได้
ทางานอย่างใดอย่างหนึ่งบรรลุผลสาเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความสาเร็จในงานด้วย
3. ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ หมายถึง การได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งให้
สูงขึ้นของบุคคลในองค์การ การได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือได้รับการฝึกอบรม
4. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอานาจในการรับผิดชอบเต็มที่ ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด
5. ลักษณะของงาน หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์มีความท้าทายจะต้องลงมือทาหรือเป็นงานที่สามารถทาตั้งแต่ต้นจนจบได้โดยลาพังแต่ผู้เดียว
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6. นโยบายและการบริหาร หมายถึง การจัดการบริหารงานขององค์การและการ
ติดต่อสื่อสารภายในองค์การ
7. การปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ผู้บังคับบัญชาขาดความรู้ ความสามารถ
ในการปกครอง มีอคติ ไม่ยุติธรรม รวมทั้งไม่สามารถเป็นผู้นาทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีได้
8. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หมายถึง ผู้บังคับบัญชาไม่มีมนุษยสัมพันธ์ วางตน
สูงไม่ให้ความสนิทเป็นกันเองกับเพื่อนร่วมงาน ต่างคนต่างทา โดยไม่คานึงถึงมิตรภาพ มีการแข่งขัน
ชิงดี ชิงเด่น และเอาตัวรอดโดยการทับถมผู้อื่น
9. สภาพแวดล้อมในการทางาน หมายถึง สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในการทางานไม่
เหมาะสม เช่น สถานที่ตั้งหน่วยงานไม่ดี ไม่มีอุปกรณ์อานวยความสะดวกในการทางาน ปริมาณงานมี
มากหรือน้อยเกินไป
10. เงินเดือนหรือผลประโยชน์เกื้อกูล หมายถึง เงินเดือนหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่
คนงานหรือผู้ปฏิบัติงานได้รับ เช่น ค่าจ้าง เงินบาเหน็จเมื่ออกจากงาน เงินตอบแทนในโอกาสพิเศษ
การให้บริการต่าง ๆ การรักษาพยาบาล และสวัสดิการที่อยู่อาศัย เป็นต้น
จากปัจจัยดังกล่าวพอสรุปได้ มนุษย์มีความต้องการอยู่ 2 อย่าง คือ ความต้องการ
ด้านร่างกายและการได้รับการยอมรับยกย่องให้เกียรติจากสังคม
3. ทฤษฎีความต้องการของ McClelland’s need theory ตามทฤษฎีของ cClelland’s
ได้จาแนกความต้องการของบุคคลไว้ 3 ประเภท คือ (จาเนียร พลหาร. 2553 : 93)
3.1 ความต้องการสัมฤทธิผล ( Need for achievement) คือ ความต้องการ
ความสาเร็จในสิ่งที่ตนมุ่งหวัง โดยบุคคลจะมีแรงจูงใจในการทา งานให้บรรลุความสาเร็จ โดยที่เห็นว่า
งานนั้นไม่ยากลาบากเกินไปกว่าความสามารถที่บุคคลนั้นจะกระทาได้ และมีแรงจูงใจในการแสวงหา
ความพึงพอใจจากความสาเร็จในงานนั้น ๆ ด้วย
3.2 ความต้องการความสัมพันธ์ ( Need for relation) คือ ความต้องการที่จะร่วมมือ
กันการมีความผูกพันในทางบวกต่อกันของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปความอบอุ่นในมิตรภาพที่มีต่อ
กันและยังรวมถึงความรู้สึกต่าง ๆ ที่มีต่อบุคคลอื่นด้วย เช่น ความชอบพอ ความปรารถนาที่จะได้รับ
การยกโทษจากบุคคลอื่นเมื่อกระทาผิด เป็นต้น
3.3 ความต้องการอานาจบารมี ( Need for power) คือ ความต้องการที่จะมีอิทธิพล
เหนือบุคคลอื่น รวมถึงการที่บุคคลแสดงออกซึ่งความรู้สึกต่าง ๆ ต่อการมีอิทธิพลเหนือสถานการณ์
เหล่านั้นด้วย เป็นต้นว่า การแสดงความพอใจเมื่อได้รับชัยชนะ หรือการแสดงความโกรธเมื่อผิดหวัง
นอกจากนั้นยังได้แก่ ความต้องการในการใช้อิทธิพลในการปฏิบัติงาน เช่น การให้ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะการใช้อานาจบังคับบัญชา การแสวงหาความเชื่อถือ และการใช้อิทธิพลในการลงโทษ
เป็นต้น ถ้ามองในลักษณะของการบริหารและมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารแล้ว ความต้องอานาจบารมี
คือการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อิทธิพลต่าง ๆ ในการควบคุมดูแล ปกครองบังคับบัญชานั่นเอง จากแนวทฤษฎี
นี้ เป็นการชี้ให้เห็นความแตกต่างของระดับความต้องการของผู้บริหารซึ่งอยู่ในระดับสูงกับผู้ปฏิบัติงาน
ระดับต้น ความต้องการสัมฤทธิ์ผลถือว่ามีความจาเป็นสาหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งมีความคาดหวัง
ต่อการที่จะได้รับสิ่งตอบแทนจากผลงานที่ได้ทาไปแล้ว แต่สาหรับระดับผู้บริหารแล้วความต้องการ
อานาจบารมี เป็นความต้องการที่สูงกว่าความต้องการความสัมฤทธิ์ผลและความต้องการความผูกพัน
4. ทฤษฎีกระบวนการ (Process theories) ได้แก่ ทฤษฎีที่เน้นกระบวนการในการจูงใจ
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เช่น ทฤษฎีความคาดหมาย (Expectancy theory) และทฤษฎีความเสมอภาค (Equity theory)
ทฤษฎีการจูงใจแบบนี้ว่า “เป็นทฤษฎีที่ให้ความสาคัญในเรื่องที่ว่าคนจะถูกจูงใจด้วยเป้าหมายอะไรและ
ถูกจูงใจอย่างไร ในทัศนะดังกล่าวนี้ ความต้องการจะเป็นเพียงองค์ประกอบอย่างหนึ่งในกระบวนการที่
บุคคลหนึ่งใช้ในการตัดสินว่าจะปฏิบัติอย่างไรเท่านั้น” (รจนา เตชะศรี. 2550 : 52)
5. ทฤษฎีความคาดหมาย (Expectancy theory) เป็นทฤษฎีที่ได้รับการพัฒนาจาก
Vroom ได้อธิบายว่า การจูงใจเป็นผลของความมากน้อยที่บุคคลมีความต้องการต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งและการ
คาดคะเนของบุคคลนั้นต่อความน่าจะเป็นของการกระทาที่จะนาไปสู่สิ่งนั้น ดังนั้นรูปแบบของการจูงใจ
ตามทฤษฎีนี้จึงประกอบด้วย ความพอใจ (Valence) ความคาดหมาย (Expectancy) ซึ่งจะเป็นตัวที่ทา
ให้เกิดการจูงใจและผลลัพธ์ (Outcomes) (มนตรี ดวงสิน. 2553 : 48)
5.1 ความพอใจ ( Valence) หมายถึง ความรุนแรงของความปรารถนาของบุคคล ซึง่
เกี่ยวพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจนี้จะแสดงออกถึงความมากน้อยของความปรารถนาของบุคคลที่มี
เป้าหมาย โดยที่ความพอใจจะเกิดขึ้นจากภายในตัวของบุคคลแต่ละคน ซึ่งถูกกาหนดด้วยประสบการณ์
ดังนั้น ความพอใจของแต่ละบุคคล จึงมีความแตกต่างกัน
5.2 ความคาดหมาย ( Expectancy) หมายถึง ความเชื่อถืออย่างแรงกล้าว่าการกระทา
ที่แสดงออกมานั้น จะทาให้ได้รับผลลัพธ์เป็นพิเศษ ความคาดหมายนี้จะแสดงให้เห็นถึงการคาดคะเน
ของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของการกระทา ที่บรรจุผลลัพธ์อย่างหนึ่งจะสามารถนาไปสู่
ผลลัพธ์อีกอย่างหนึ่งได้
5.3 ผลลัพธ์ ( Outcomes) เป็นผลที่เกิดจากการกระทาที่ได้รับการกระตุ้นและจูงใจ
ผลลัพธ์มีอยู่ 2 ระดับ คือ ผลลัพธ์ระดับที่หนึ่ง (Primary outcomes) เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจาก
ผลการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ระดับที่สอง (Secondary outcomes) เป็นผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับผลลัพธ์
ระดับหนึ่ง กล่าวคือ เป็นผลลัพธ์ที่ได้รับตามมาหลังจากที่ได้รับผลลัพธ์ระดับที่หนึ่งแล้ว
6. ทฤษฎีความต้องการ อี อาร์ จี (E R G Theory) จาเนียร พลหาญ (2553 : 117) กล่าว
ว่า Claylon Alderfer ชาวอเมริกาได้กาหนดทฤษฎีขึ้น ซึ่งมีพื้นฐานจากทฤษฎีความต้องการของ
Maslow โดย Alderfer สรุปความต้องการของมนุษย์แบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ
1. ความต้องการในการอยู่รอด ( Existence needs: E) เป็นความต้องการในระดับต่า
ประกอบด้วย ความต้องการขั้นพื้นฐานทางกายภาพ และต้องการดารงอยู่อย่างปลอดภัย
2. ความต้องการสัมพันธ์ ( Relatedness needs: R) เป็นความต้องการทางสังคมที่
ต้องการติดต่อสัมพันธ์ สื่อสารกับบุคคลอื่น ซึ่งเป็นความต้องการที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ต้องกาความรัก
การยอมรับในสังคม ตลอดจนการได้รับการยกย่อง มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับ
3. ความต้องการเจริญก้าวหน้า ( Growth needs: G) เป็นความต้องการที่จะ
เจริญก้าวหน้า ประสบความสาเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังตามที่ตั้งใจไว้
สรุปได้ว่า ทฤษฎีที่สาคัญต่อความพึงพอใจของมนุษย์นั้นย่อมขึ้นอยู่กับลาดับขั้นความ
ต้องการ (ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของ Maslow) เพราะมนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอ เมื่อได้รับ
การตอบสนองก็จะต้องการสิ่งอื่น ๆ ขึ้นใหม่ ต้องอาศัยปัจจัย 2 ปัจจัย (ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ
Herberzg) อันได้แก่ ปัจจัยกระตุ้นและปัจจัยค้าจุนเป็นพื้นฐาน
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กำรวัดควำมพึงพอใจ
ความพึงพอใจเป็นทัศนคติอย่างหนึ่งในการวัดความพึงพอใจ (บุญเรียง ขจรศิลป์. 2549 :
43) ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ความพึงพอใจหรือทัศนคติเจตคติเป็นการแสดงออกค่อนข้าง
ซับซ้อน จึงเป็นการยากที่จะวัดทัศนคติได้โดยตรง แต่เราสามารถที่จะวัดทัศนคติได้โดยการวัดความ
คิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นแทน ฉะนั้น การวัดความพึงพอใจก็มีขอบเขตจากัดอาจมีความคลาดเคลื่อน
เกิดขึ้นถ้าบุคคลเหล่านั้นแสดงความคิดเห็นไม่ตรงกับความรู้สึกที่แท้จริง ซึ่งความคลาดเคลื่อนนี้ย่อม
เกิดขึ้นได้ เป็นลักษณะการจัดการทั่ว ๆ ไป โดยเสนอว่าเทคนิคของ Likert เป็นแบบหนึ่งที่สามารถใช้กับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางซึ่งสอดคล้องกับบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ ซึ่งได้เพิ่มเติมอีกว่า
สามารถวัดทัศนคติได้เกือบทุกเรื่องและให้ค่าเที่ยงตรงสูงในขณะนั้น
Stomborg (1984 : 45) การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้รับการบริการนั้น จะวัดในเรื่องใด
นั้นย่อมแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่จะศึกษา แต่มีวิธีที่นิยมใช้กัน
1. การสัมภาษณ์ วิธีนี้ผู้ศึกษาจะมีแบบสัมภาษณ์ที่มีคาถามซึ่งได้รับการทดสอบหา
ความเที่ยงตรงและเชื่อถือแล้ว ทาการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ข้อดีของวิธีการนี้คือ ผู้สัมภาษณ์
อธิบายคาถามให้ผู้ตอบเข้าใจ สามารถใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่อ่านเขียนหนังสือไม่ได้ แต่มีข้อเสียคือ
การสัมภาษณ์ต้องใช้เวลามากและอาจมีข้อผิดพลาดในการสื่อความหมาย
2. การใช้แบบสอบถาม เป็นที่วิธีนิยมมากที่สุด มีลักษณะเป็นคาถามที่ได้ทดสอบหา
ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น กลุ่มตัวอย่างเลือกคา ตอบหรือเติมคา ข้อดีวิธีนี้คือได้คาตอบ
ความหมายที่แน่นอน มีความสะดวก รวดเร็วในการสารวจ สามารถใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่
ข้อเสียคือ ผู้ตอบต้องสามารถอ่านออกเขียนได้และมีความสามารถในการคิดเป็นความพึงพอใจ เป็น
สภาวะที่ต่อเนื่องไม่สามารถบอกจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของความพึงพอใจได้
สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจ
ที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับสิ่งที่ต้องการหรือบรรลุจุดหมายในระดับหนึ่งความรู้สึกจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น
หากความต้องการหรือจุดหมายนั้นหากความต้องการที่ผู้ปกครองที่ได้รับการตอบสนองในการจัด
การศึกษา
สภำพและบริบทกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนบ้ำนโคกสีวิทยำเสริม
สภำพทั่วไป
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านโคกสี ตาบลโคกสี อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น เป็นโรงเรียนขนาดกลางจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอุนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี
นักเรียนจานวนทั้งสิ้น 148 คน ข้าราชการครู จานวน 9 คน ครูอัตราจ้าง จานวน 2 คน ลูกจ้าง
ชั่วคราว จานวน 2 คน สภาพโรงเรียนตั้งอยู่กลางหมู่บ้านโคกสี ซึ่งมีจานวน 4 หมู่ คือ บ้านโคกสี
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 13 ตาบลโคกสี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น บนเนื้อที่ 14
ไร่ 2 งาน ห่างจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ระยะทาง 16
กิโลเมตร อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้าง ค้าขาย และทาเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 5,000 บาท
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กำรวิเครำะห์ศักยภำพของโรงเรียน
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
1.1 ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1)
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1. โรงเรียนกาหนดนโยบายและแผนงาน
1. นโยบายการจัดการศึกษามีภาระงานที่มาก
ครอบคลุมทุกสายงานของบุคลากรทุกฝ่าย
ทาให้ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ส่งผลทาให้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุก ของครูลดลง
ฝ่ายเป็นอย่างดี
2. โครงสร้างการบริหารงานในโรง เรียน เป็นระบบ แต่
2. มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน
ดาเนินงานชัดเจน ส่งผลให้สามารถนาเป็น
ทิศทางในการจัดการศึกษาได้อย่างถูกต้อง
3. การบริหารงานของโรงเรียนมีการกระจาย
อานาจตามโครงสร้างอย่างชัดเจน ทาให้การ
บริหารงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีสว่ นร่วมใน
การกาหนดนโยบายของโรงเรียนส่งผลทาให้การ
ดาเนินงานบรรลุผลเป้าหมาย
1.2 ด้านผลผลิตและการบริการ(S2)
จุดแข็ง
1. โรงเรียนจัดการบริหารการศึกษาอย่างทั่วถึง
ทาให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอ
ภาค และทั่วถึง
2. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทา
ให้สามารถยกระดับการบริการและนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5 %
ตามนโยบายของ สพป.ขก.1 ในปีการศึกษา
2561 และ 2562
3. โรงเรียนเป็นสถานที่บริการสาหรับชุมชน ในการออก
กาลังกาย มีประชาชนในชุมชนได้เข้ามาใช้บริการ

จุดอ่อน
1. นักเรียนขาดความสนใจในการใช้แหล่ง
เรียนรู้โดย เฉพาะการรักการอ่าน ส่งผลให้
ได้รับประสบการณ์ ไม่หลากหลายเท่าที่ควร
2. ผู้เรียนขาดคุณธรรม จริยธรรม
3. ผู้เรียนไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
4. นักเรียนมาจากหลายชุมชนที่อยู่รอบเขต
บริการโดยการติดตามผู้ปกครองมาประกอบ
อาชีพในพื้นที่(ประชากรแฝง)
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1.3 ด้านบุคลากร(M1)
จุดแข็ง
1. บุคลากรของโรงเรียนมีวุฒิทางการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และได้รับการสนับสนุนการ
พัฒนาในทุกด้าน ทั้งด้านความรู้ความสามารถ
ทักษะการทางาน มีประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนการสอน
2. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ ทาให้เข้าใจ
ปัญหาและความแตกต่างของนักเรียน ทาให้
สามารถแก้ไขปัญหาและการจัดการเรียนการ
สอนได้สอดคล้องกับนักเรียน
3. บุคลากร ตั้งใจทางานอย่างเต็มความสามารถ
เสียสละและอุทิศตนในการทางาน ส่งผลให้การ
จัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
1.4 ด้านการเงิน(M2)
จุดแข็ง
1. การใช้งบประมาณโรงเรียนโปร่งใส สามารถติดตาม
ตรวจสอบได้
2. การจัดสรรงบประมาณ สาหรับซื้ออุปกรณ์ การเรียน
การสอน มีเพียงพอกับความต้องการ
1.5 ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3)
จุดแข็ง
1. จัดหาสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยให้นักเรียน
จานวนมากช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจและ
เกิดการเรียนรู้มากขึ้น
2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนอย่าง
เต็มที่ ส่งผลต่อการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

จุดอ่อน
1. โรงเรียนมีบุคลากรที่สอนไม่ตรงกับ
สาขาวิชาที่มีวุฒิ ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไม่ดีเท่าที่ควร
2. โรงเรียนขาดอัตรากาลังครู ไม่สามารถ
จัดการเรียนรู้ได้ครบตามหลักสูตร
3. ครูส่วนใหญ่ขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี
และการสื่อสารเพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน

จุดอ่อน
1. การจัดสรรงบประมาณและการดาเนินการ
ด้านงบประมาณล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการ
ไม่คล่องตัว ผู้บริหาร ครู ต้องใช้เงินส่วนตัว
สารองจ่ายในการดาเนินการ

จุดอ่อน
1. วัสดุอุปกรณ์บางอย่างมีราคาแพงและไม่ได้
คุณภาพ บางอย่างไม่ตรงกับความต้องการ
การดาเนินการจัดหาล่าช้าไม่ทันต่อความ
ต้องการ
2. ห้องพิเศษต่าง ๆ ไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ลดลง
3. วัสดุ ครุภัณฑ์ ขาดคุณภาพและไม่ตรงตาม
ความต้องการ ทาให้ไม่สามารถจัด
กระบวนการเรียน การสอน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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1.6 ด้านบริหารจัดการ(M4)
จุดแข็ง
1. ระบบบริหารมีการมอบอานาจให้หน่วยงาน
ปฏิบัติและมอบหมายความรับผิดชอบ ส่งผลให้
การปฏิบัติงานสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. โรงเรียนมีแผน และโครงการ เพื่อใช้ในการ
พัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่ดีส่งผลต่อการใช้
ข้อมูลทาได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ กับ ผู้ปกครอง
ชุมชน วิทยากรท้องถิ่น(ปราชญ์ชาวบ้าน) และ
หน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่นเสมอ ทาให้ได้รับ
ความร่วมมือด้วยดี ส่งผลทาให้เกิดประโยชน์ต่อ
การจัดการเรียนการสอน

จุดอ่อน
1. การกากับการนิเทศติดตามผลงาน
ประเมินผลการรายงานผล ไม่เข้มงวดและไม่
ต่อเนื่อง ทาให้ขาดข้อมูลในการปรับปรุง ทา
ให้การพัฒนาโรงเรียนไม่มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง และ สม่าเสมอ
2. ระบบสารสนเทศมีหลายระบบ และไม่
เชื่อมโยงทาให้เกิดภาระงานในการจัดทาที่
ซ้าซ้อน ภาระงานมาก

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน พบว่ามี “จุดแข็ง” มากกว่า “จุดอ่อน”
2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
2.1 ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม(S)
โอกาส
อุปสรรค
1. ชุมชนให้ความร่วมมือในด้านทรัพยากร
1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
วิชาการ ทาให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้ ประกอบอาชีพรับจ้าง ไม่มีเวลาดูแลนักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ขาดวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียน ส่งผล
2. ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ กระทบต่อผลการเรียนของนักเรียน
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผล 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีปัญหาด้านครอบครัว
ให้นักเรียนมีแหล่งการศึกษา และทาให้นักเรียน แตกแยกส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของ
มีแบบอย่างที่ดี
นักเรียน
3. ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นความสาคัญด้าน
3. สภาพแวดล้อมรอบ ๆ โรงเรียน มีสิ่งยั่วยุ
การศึกษาและให้การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน ล่อแหลมไม่เหมาะสม ทาให้เสียการเรียน เช่น
ด้านการศึกษาเป็นอย่างดี
ร้านเกมอินเตอร์เน็ต
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2.2 ด้านเทคโนโลยี (T)
โอกาส
อุปสรรค
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ บุคลากรขาดความชานาญในการใช้เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ต ) ทาให้นักเรียนมีความต้องการ
ทีท่ ันสมัย
บริโภค ส่งผลทาให้นักเรียนเกิดความรอบรู้ และ
สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
2.3 ด้านเศรษฐกิจ(E)
โอกาส
ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา องค์กรเอกชน
ต่าง ๆ ร่วมกับทางโรงเรียนได้บริจาค ทุนทรัพย์
ในด้านต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน
การศึกษา ส่งผลทาให้การศึกษาของโรงเรียน
พัฒนามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

อุปสรรค
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรและ
รับจ้าง ไม่มั่นคง และมีรายได้น้อยไม่แน่นอน
ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน

2.4 ด้านการเมืองและกฎหมาย(P)
โอกาส
อุปสรรค
1. อบต. ให้ความสนใจและสนับสนุนด้าน
ผู้ปกครองบางส่วนไม่เข้าใจนโยบายปฏิรูป
การศึกษาและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ส่งผล การศึกษา แนวทางการจัดการศึกษาแบบใหม่
ให้โรงเรียนพัฒนาไปในทางที่ดี
2. ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบายด้านการศึกษา
ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนมากขึ้น
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) พบว่ามี “โอกาส” มากกว่า “ อุปสรรค”
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
1. วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ควบคู่
คุณธรรม จริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
2. พันธกิจ (Mission)
1. จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพ
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3. ประสานสัมพันธ์กับองค์กรของทางราชการและเอกชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาควบคู่คุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย (Goals)
1. นักเรียนในวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่าง
เสมอภาค
2. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
4. พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ทุกคนมีจรรยาบรรณในอาชีพ มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานและผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
5. สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามาตรฐานการศึกษา เน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นไทย และบูรณาการจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออก
กาลังกาย
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล เน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งำนวิจัยในประเทศ
สุภาวดี หลงสวัสดิ์ (2550 : 115-116) ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงาน
ของโรงเรียนราชวินิตบางแก้วในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ
เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนราชวินิตบางแก้วในพระ
บรมราชูปถัมภ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน
การบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารบุคคลและงบประมาณ ด้านการบริหารกิจการนักเรียน และ
ด้านการบริหารทั่วไป
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กฤษณ์ วิเชียรขู้ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ปีการศึกษา 2550 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน ผู้ปกครอง
ครู และกรรมการสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ในปีการศึกษา 2550 จานวน 152
คน ผลการวิจัยพบว่าระดับความพึงพอใจประสิทธิภาพในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ปีการศึกษา 2550 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน ผู้บริหารโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ได้บริหารโรงเรียนด้วยกระบวนการ
วงจรของเดรมมิ่ง หรือ PDCA มีขั้นตอนในการทางานด้าน การบริหารค่อนข้างชัดเจนเป็นรูปธรรม
ผลงานที่เกิดจากการบริหารงานปรากฏให้เห็นเชิงประจักษ์ ถึงแม้ว่าระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ยังไม่อยู่ในระดับดีมากก็ตาม ทั้งนี้ผู้บริหารต้องมี การปรับปรุง แก้ไข ในส่วนที่ยังเป็นข้อจากัดของ
โรงเรียน เช่น ด้านงบประมาณ ความสามารถ ของบุคลากร และอาคารสถานที่ เป็นต้น ให้มีความ
คล่องตัวขึ้นในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ มีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินที่ชัดเจน มีขั้นตอน และ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบระดับหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้างานที่มีความรู้และเข้าใจเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี ส่วน
ด้านบุคลากร ผู้บริหารควรจัดการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนงานของโรงเรียนตาม
กระบวนการของวงจรเดรมมิ่ง (PDCA) ในด้านอาคารสถานที่ผู้บริหารควรมีการประชุมร่วมกันกับฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง จัดรูปแบบ หรือแผน การใช้อาคารสถานที่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน และปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ในปี
การศึกษา 2550 ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และกรรมการสถานศึกษา มีระดับความพึงพอใจในแต่ละ
ด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขในด้านงานสารสนเทศเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจการบริหารงานของผู้บริหารด้วย
กระบวนการวงจร เดรมมิ่งหรือ PDCA ระดับความพึงพอใจประสิทธิภาพในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ปีการศึกษา 2550 จาแนกตามสถานะผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียน โดย
ภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ปีการศึกษา 2550 จาแนกตามสถานะที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียน มีความเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว
สุนทร เพ็ชร์พราว (2551 : 88 -89 ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า
ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี
เขต 1 โดยรวมและรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก ซึ่งเรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่
ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป และด้านการบริหาร
งบประมาณ ตามลาดับ
สาธุวร วงษ์จินดา (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ
การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ภาคตะวันออก กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 380 คน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลภาค
ตะวันออก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
เป็นที่ศรัทธายอมรับของผู้ปกครอง สถานศึกษาได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจและยอมรับของผู้ปกครอง
ผู้ปกครองให้การสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษา และผู้เรียนมีคุณภาพเป็น
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ที่ยอมรับของผู้ปกครอง การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองแยกตามเพศ พบว่า ในภาพรวม
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า แตกต่างกัน 2 ด้าน คือ ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครองและผู้ปกครองให้การสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษา ส่วนด้าน
อื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองจาแนกความสัมพันธ์กับนักเรียนใน
ภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง
มารดาแตกต่างจากญาติ ด้านผู้ปกครองให้การสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนา
การศึกษา มารดาแตกต่างจากบิดา ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
มนตรี ดวงสิน (2553 : 92-93) ได้วิจัยการความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารของ
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของครูที่
มีต่อการบริหารของโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ ตามขอบข่ายการ
บริหารงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยดังนี้ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารทั่วไปด้าน
บริหารงบประมาณ และด้านบริหารวิชาการ
ประจงศักดิ์ สถิตน้อย (2553 : 102-103) ได้ทาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูและ
ผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนบ้านศรีทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองที่มีต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนบ้านศรีทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต
2 ทั้ง 4 ด้านได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหาร
งานทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ปิยวรรณ สิงห์เสนา (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนบ้านหมากแข้ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต
1 กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 346 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียน มีความพึง
พอใจต่อการบริหารโรงเรียนบ้านหมากแข้ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยผู้ปกครองมีความพึงพอใจเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ คือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล
และด้านการบริหารทั่วไป เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียน
จาแนกตามระดับการศึกษาของโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด้านการบริหารงบประมาณ
ส่วนด้านการบริหารทั่วไปแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบว่าไม่แตกต่างกัน 2
ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการและด้านการบริหารงานบุคคล เปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนบ้านหมากแข้ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 จาแนกตามอาชีพ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 แนวทางในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนบ้านหมากแข้ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 มีดังนี้ โรงเรียนควรมีการให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันฟรี แบบร้อย
เปอร์เซ็นต์ การออกเยี่ยมบ้านผู้ปกครองอย่างสม่าเสมอ การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนจะส่งเสริมการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น
วรวัฒน์ แสงน้อยอ่อน.(2554 : 97-98) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ
การบริหารงานของโรงเรียนวิทยาปัญญาสังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวิทยาปัญญาปีการศึกษา 2553 จานวน 236 คน ได้
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริการของโรงเรียนวิทยาปัญญา สังกัดสานักงาน
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริการของโรงเรียนวิทยปัญญา จาแนกตาม
อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาของผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การศึกษาข้อเสนอแนะของผู้ปกครองต่อการบริการของโรงเรียน พบว่า มี
ข้อเสนอแนะให้โรงเรียนควรจัดบุคลากรทางการแพทย์ให้ความรู้ในเรื่องปัญหาสุขภาพมากขึ้น จัด
ห้องเรียนไม่ให้อึดอัด อากาศถ่ายเทได้ดี มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ จัดดูแลรถให้อยู่ในสภาพที่ดี
ตลอดเวลา และมีระบบการสัญจรภายในโรงเรียนที่คล่องตัว และเปิดช่องทางการประชาสัมพันธ์
หลากหลายโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรับข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียน
เสาวภาคย์ ปฐมพฤกษ์วงษ์ (2558 : 86-87) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนในอาเภอเขาสมิง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงาน
ของโรงเรียน ในอาเภอเขาสมิง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จาแนกตามวุฒิ
การศึกษา และอาชีพของผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือผู้ปกครองนักเรียน จานวน
354 คน ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียน ใน
อาเภอเขาสมิง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมตราดโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงานทั่วไป รองลงมา ด้านการบริหารงาน
บุคคล ด้านการบริหารงานวิชาการและด้านการบริหารงานงบประมาณ ผลการเปรียบเทียบ พบว่า
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารของโรงเรียน จาแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้ปกครอง
นักเรียน โดยรวมและรายด้านได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานทั่วไป แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ ยกเว้น ด้านการบริหาร งานบุคคลแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบจาแนกตามอาชีพ โดยรวมและรายด้านทุก
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ลัดดาวัลย์ ใจไว (2558 : 65) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัด
การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นครูในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จานวน 144 คน ผลวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหาร
จัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงลาดับ
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานวิชาการ ส่วนด้านการบริหารงานทั่วไป มีการบริหารจัดการศึกษาเป็นอันดับสุดท้าย ผลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหาร โดยรวมและรายด้านทุกด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ผลการเปรียบเทียบจาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ยกเว้น ด้านการบริหารงานบุคคล แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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งำนวิจัยต่ำงประเทศ
เบคเคอร์ (Becker, 1971) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหาของการบริหารงานใน
โรงเรียนประถมศึกษา พบว่า การบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษามีปัญหาเรื่อง การจัดบุคลากร
สาหรับงานต่างๆ มากที่สุด รองลงมา คือ การนิเทศการศึกษาและปัญหาหนักที่สุด คือ การวัดผล
ประเมินผล
แมคคา ร์ที (McCarthy, 1971) ได้ทาการศึกษาเรื่อง บทบาท การบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐนิวเจอร์ซี่ สหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้า
หมวดวิชาและครู มีความคิดเห็นตรงกันว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทและความรับผิดชอบใน
การบริหารงานวิชาการให้มี ประสิทธิภาพมากที่สุด
แมทท็อกซ์ (Mattox, 1978) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความต้องการใน การปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในรัฐอิลลินอยล์ (llinois) สหรัฐอเมริกา พบว่า ความต้องการที่อยู่ในระดับมาก คือ
ความต้องการมีความสามารถในการปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศและการประเมินผลการ ปรับปรุงการเรียน
การสอนและการพัฒนาหลักสูตร
เวล (Well, 1978) ได้ทาการศึกษาเรื่องงานในความรับผิดชอบที่สาคัญของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาในรัฐโคโรราโด สหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นว่างาน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตรและ การสอน ซึ่งหมายถึง งานวิชาการนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรให้เวลาและความสาคัญให้มาก
มา เรีย (Marie, 1993) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การกระจายอานาจของระบบการศึกษาใน
เรื่องงานบุคคล งบประมาณ หลักสูตร พบว่า (1) ไม่มีองค์ประกอบใดที่ปรากฏอยู่ในระดับของการ
กระจายอานาจทางด้านบุคคล งบประมาณ และหลักสูตร (2) การกระจายอานาจโดยส่วนรวมทางด้าน
บุคคล งบประมาณและหลักสูตรได้รับการเสนอแนะ (3) ด้านงบประมาณและนโยบายควรจะไม่ให้มีการ
กระจายอานาจ (4) การพัฒนาบุคลากรได้รับ การส่งเสริมให้มีการกระจายอานาจและ (5) ผู้อานวยการ
ในส่วนภูมิภาคควรทาหน้าที่เป็นผู้นาการศึกษาเพื่อส่งเสริมการ กระจายอานาจ
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บ้านโคกสีวิทยาเสริม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นการวิจัยเชิง
สารวจ (Survey Research) ในการวิจัยครั้งนี้ได้ดาเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและเป้าหมาย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชำกรและกลุ่มเป้ำหมำย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับจัดการศึกษาจาก
โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา
2562 ได้จากการสุ่มตัวอย่างง่าย จานวน 108 คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บ้านโคกสีวิทยาเสริม มีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง
โดยผ่านการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแล้ว ประกอบด้วย 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบตรวจ
รายการ (Check list) ประกอบด้วย สถานะ วุฒิการศึกษาและอาชีพ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยา
เสริม แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านละ 5 ข้อ รวม 20 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ
1 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับน้อยที่สุด
2 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับน้อย
3 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับปานกลาง
4 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับมาก
5 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับมากที่สุด
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กาหนดเกณฑ์ในการแปลค่าของคะแนน โดยใช้เกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2545 :
103) ดังนี้
1.00 – 1.49 หมายถึง มีความความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับน้อยที่สุด
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับน้อย
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับปานกลาง
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับมาก
4.50 – 5.00 หมายถึง มีความความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับมากที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกสี
วิทยาเสริม แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบแบบปลายเปิด (Open End)
ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
และขอบข่ายการบริหารการจัดการศึกษา
2. นาข้อมูลที่ได้มากาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและสร้างเครื่องมือ
3. สร้างเครื่องมือให้ครอบคลุมเรื่องที่จะศึกษา โดยศึกษาปรับปรุงเครื่องมือด้วยตนเอง
แล้วนาแบบสอบถามไปขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาแก้ไขตรวจสอบ
ภาษาและความถูกต้องทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย
3.1 นายเชวงศักดิ์ แสงจันทร์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบารุง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา
3.2 ดร.พิสิฐธวัฒน์ กลิ่นไธสงค์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองคู สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา
3.3 นายพิบูล ดวงคมทา ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเหล่านกชุม
วิทยาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทาง
การศึกษา
เมือ่ ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์แล้วนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC)
กับเนื้อหาในข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ โดยกาหนดคะแนนดังนี้
ถ้าเห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน +1
ถ้าเห็นว่าไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 0
ถ้าเห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน -1
การคัดเลือกเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป ซึ่งถือว่าข้อคาถามอยู่ใน
เกณฑ์ใช้ได้ ถ้าดัชนีความสอดคล้องต่ากว่า 0.6 จะนาไปปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ
4. นาแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
จานวน 30 คน เพื่อหาค่าอานาจจาแนกรายข้อโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน
คัดเลือกข้อที่มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป แล้วนามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ
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แบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ (Alpha Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.941
5. นาเครื่องมือที่ผ่านการทดลองใช้แล้วมาปรับปรุงแก้ไขจัดทาเครื่องมือฉบับสมบูรณ์
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ได้รับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บ้านโคกสีวิทยาเสริม ผู้วิจัยนาแบบสอบถาม ที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และนามาตรวจ
ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จัดระเบียบข้อมูล และนามาวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปผู้ปกครองที่ได้รับการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
ได้แก่ สถานะ วุฒิการศึกษาและอาชีพ โดยการหาค่าความถี่และหาค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ได้รับการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้าน
โคกสีวิทยาเสริม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ค่าเฉลี่ย (Mean; ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เป็นรายด้าน รายข้อ และโดยรวม แล้วนาเสนอในรูปตาราง
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยมีการใช้สถิติ ดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 ร้อยละ (Percentage)
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)
1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ
2.1 ค่าความตรง (Validity) ของข้อคาถามแบบสอบถามและความมุ่งหมายของการวิจัย
โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง IOC จากสูตร (สมบัติ ท้ายเรือคา. 2551 : 101-102)
R
IOC = 
N

เมื่อ

IOC

คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามของแบบสอบถาม
กับความมุ่งหมายของการวิจัย
 R คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
N
คือ จานวนผู้เชี่ยวชาญ
2.2 ค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถามรายข้อ โดยวิธี Item total Correlation
ใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน
2.3 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่าโดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
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บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้กาหนดสัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
N แทน
จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
X แทน
ค่าเฉลี่ย (Mean)
S.D. แทน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ขั้นตอนในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
จากแบบสอบถามโดยแยกวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่
และร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกสี
วิทยาเสริม แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
การบริหารงานทั่วไป ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ทั้งโดยรวมและรายด้าน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกสี
วิทยาเสริม ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยหาค่าความถี่
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ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
จาแนกตามสถานะ
สถานะ
1. ผู้ปกครองนักเรียน
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. อืน่ ๆ
รวม

จานวน (คน)
91
7
10
108

ร้อยละ
81.26
6.49
9.25
100

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 108 คน แยกเป็นผู้ปกครองนักเรียน
จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 81.26 เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 7 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.49 และอื่นๆ จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
จาแนกตามวุฒิการศึกษา
สถานะ
1. ประถมศึกษาหรือต่ากว่า
2. มัธยมศึกษา
3. สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

จานวน (คน)
34
48
26
108

ร้อยละ
31.48
44.44
24.07
100

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 วุฒิการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาหรือต่ากว่า จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 31.48 และวุฒิการศึกษาสูงกว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 24.07
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
จาแนกตามอาชีพ
สถานะ
1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2. เกษตรกรรม
3. รับจ้างและอื่น ๆ
รวม

จานวน (คน)
9
45
54
108

ร้อยละ
8.33
41.67
50.00
100

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมส่วนใหญ่มีอาชีพ
รับจ้างและอื่นๆ จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 อาชีพเกษตรกรรม จานวน 45 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.67 และอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บ้านโคกสีวิทยาเสริม
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนโดยรวม
ความพึงพอใจ
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป
รวม

X
4.17
4.16
4.42
4.32
4.26

S.D.
0.63
0.70
0.65
0.67
0.67

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลาดับที่
3
4
1
2
-

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บ้านโคกสีวิทยาเสริมโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับความ
พึงพอใจต่อการจัดการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล รองลงมาคือด้านการ
ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานวิชาการ และบริหารงานงบประมาณตามลาดับ
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนด้านการบริหารงานวิชาการ
ความพึงพอใจ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบรรลุผล
ตามที่ผู้ปกครองต้องการ
2. โรงเรียนให้ความสาคัญกับการเรียนการสอน
อย่างจริงจัง
3. โรงเรียนมีสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
ความเหมาะสมและทันสมัย
4. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนที่เป็น
ประโยชน์แก่นักเรียน
5. การยกย่องให้กาลังใจและประกาศเกียรติคุณ
ของนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี และสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
รวม

X
3.98

S.D.
0.61

ระดับ
มาก

ลาดับที่
5

4.30

0.56

มาก

2

4.03

0.77

มาก

4

4.20

0.65

มาก

3

4.33

0.57

มาก

1

4.17

0.63

มาก

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับความ
พึงพอใจด้านการบริหารงานวิชาการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การยกย่องให้กาลังใจและประกาศเกียรติ
คุณของนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนด้านการบริหารงบประมาณ
ความพึงพอใจ
1. โรงเรียนมีการชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้ผู้ปกครองทราบอย่างละเอียด โปร่งใส
2. โรงเรียนมีการสนับสนุนค่าชุดนักเรียน อุปกรณ์
การเรียน และหนังสือเรียนแก่ผู้เรียน
3. การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ และคุ้มค่า
ร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน
4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
5. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการเรียน
การสอน
รวม

X
4.17

S.D.
0.74

ระดับ
มาก

ลาดับที่
1

4.13

0.60

มาก

2

4.10

0.78

มาก

3

4.03
4.00

0.73
0.75

มาก
มาก

4
5

4.16

0.72

มาก
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จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการศึกษาด้านการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับความ
พึงพอใจด้านการบริหารงบประมาณที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนมีการชี้แจงการใช้จ่าย
งบประมาณให้ผู้ปกครองทราบอย่างละเอียด โปร่งใส
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนด้านการบริหารงานบุคคล
ความพึงพอใจ
1. ผู้บริหารและครูมีความสัมพันธ์อันดีและเป็น
กันเองกับผู้ปกครอง
2. ผู้บริหารและครูใช้วาจาสุภาพและอ่อนโยน
กับนักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป
3. ผู้บริหารและครูให้คาปรึกษาแก่นักเรียน
และบุคคลอื่นตามโอกาสและความเหมาะสม
4. ผู้บริหารและครูแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม
5. ครูมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การสอนนักเรียน
รวม

X
4.43

S.D.
0.68

ระดับ
มาก

ลาดับที่
4

4.48

0.60

มาก

2

4.18

0.68

มาก

5

4.48
4.53

0.64
1.64

มาก
มากที่สุด

2
1

4.42

0.65

มาก

จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนโคกสีวิทยาเสริมมีความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับความพึงพอใจ
ด้านการบริหารงานบุคคลที่มีค่าเฉลี่ยมาก คือ ครูมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การสอน
นักเรียน
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนด้านการบริหารงานทั่วไป
ความพึงพอใจ
1. โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามวาระ
โอกาสต่างๆ
2. มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียน
ให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่าเสมอ
3. สภาพอาคารเรียนและอาคารประกอบการต่างๆ
แข็งแรง มั่นคง สะอาด ปลอดภัย
4. โรงเรียนมีห้องน้า-ห้องส้วมบริการนักเรียน
อย่างเพียงพอ
5. โรงเรียนมีสนามและสถานที่สาหรับจัดกิจกรรม
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
รวม

X
4.35

S.D.
0.74

ระดับ
มาก

ลาดับที่
2

4.33

0.69

มาก

3

4.25

0.67

มาก

4

4.20

0.61

มาก

5

4.48

0.64

มาก

1

4.32

0.67

มาก

-

จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับความพึง
พอใจด้านการบริหารงานทั่วไปที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนมีสนามและสถานที่สาหรับจัด
กิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสม
3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
3.1 อยากให้มีโรงเรียนส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกาลังกาย
3.2 โรงเรียนควรเน้นการเสริมอาชีพกับนักเรียน
3.3 อยากให้ครูฝึกความเป็นระเบียบวินัยของนักเรียน
3.4 อยากให้ช่วยเน้นการสอนภาษาไทย การอ่าน การเขียน และภาษาอังกฤษ
3.5 อยากให้โรงเรียนประชุมผู้ปกครองบ่อย ๆ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและช่วยกันพัฒนา
นักเรียน
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บทที่ 5
สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้าน
โคกสีวิทยาเสริม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ดาเนินการสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ตามลาดับขั้นดังนี้
1. สรุปผลการวิจัย
2. อภิปรายผล
3. ข้อเสนอแนะ
สรุปผลกำรวิจัย
จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกสี
วิทยาเสริม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 108 คน แยกเป็นผู้ปกครองนักเรียน
จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 81.26 เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 7 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.49 และอื่นๆ จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มี
วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 วุฒิการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาหรือต่ากว่า จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 31.48 และวุฒิการศึกษาสูงกว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 24.07 ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มอี าชีพ
รับจ้างและอื่นๆ จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 อาชีพเกษตรกรรม จานวน 45 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.67 และอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33
2. ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล รองลงมาคือด้านการ ด้านการ
บริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานวิชาการ และบริหารงานงบประมาณตามลาดับ
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม มี
ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านการบริหารงานวิชาการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การยกย่องให้กาลังใจ
และประกาศเกียรติคุณของนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาด้านการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านการบริหารงบประมาณที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
โรงเรียนมีการชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณให้ผู้ปกครองทราบอย่างละเอียด โปร่งใส
ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านการบริหารงานบุคคลที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครูมี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การสอนนักเรียน
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ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านการบริหารงานทั่วไปที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
โรงเรียนมีสนามและสถานที่สาหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
อภิปรำยผล
จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกสี
วิทยาเสริม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 อภิปรายผลได้ดังนี้
1. ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะปัจจุบันโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมได้มี
แผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีจากการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการแผนปฏิบัติการที่
สามารถปฏิบัติได้จริงและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
และได้รับการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โรงเรียนมีการบริหารงานในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ ร่วมคิด ร่วมพิจารณา ตัดสินใจในการดาเนินการด้านต่าง ๆ โรงเรียนได้มีการแจ้ง
ข่าวสารถึงผู้ปกครองเสมอทาให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงการดาเนินการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อจะได้นามาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาโรงเรียน ทาให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน สอดคล้องกับ สุนทร เพ็ชร์
พราว (2551 : 88 -89 ) ทีไ่ ด้ทาการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของครูต่อ
การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยรวมและราย
ด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก ซึ่งเรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านบริหารงานบุคคล ด้าน
การบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป และด้านการบริหารงบประมาณ ตามลาดับ
และกฤษณ์ วิเชียรขู้ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ปีการศึกษา 2550 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และ
กรรมการสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ในปีการศึกษา 2550 จานวน 152 คน
ผลการวิจัยพบว่าระดับความพึงพอใจประสิทธิภาพในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
อบจ.เมืองภูเก็ต ปีการศึกษา 2550 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่
ในระดับมากเช่นกัน ผู้บริหารโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ได้บริหารโรงเรียนด้วยกระบวนการวงจรของ
เดรมมิ่ง หรือ PDCA มีขั้นตอนในการทางานด้าน การบริหารค่อนข้างชัดเจนเป็นรูปธรรม ผลงานที่เกิด
จากการบริหารงานปรากฏให้เห็นเชิงประจักษ์ ถึงแม้ว่าระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องยังไม่อยู่ใน
ระดับดีมากก็ตาม ทั้งนี้ผู้บริหารต้องมี การปรับปรุง แก้ไข ในส่วนที่ยังเป็นข้อจากัดของโรงเรียน เช่น
ด้านงบประมาณ ความสามารถ ของบุคลากร และอาคารสถานที่ เป็นต้น ให้มีความคล่องตัวขึ้นในด้าน
การเบิกจ่ายงบประมาณ มีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินที่ชัดเจน มีขั้นตอน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ระดับหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้างานที่มีความรู้และเข้าใจเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี ส่วนด้านบุคลากร
ผู้บริหารควรจัดการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนงานของโรงเรียนตามกระบวนการของวงจรเด
รมมิ่ง (PDCA) ในด้านอาคารสถานที่ผู้บริหารควรมีการประชุมร่วมกันกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดรูปแบบ
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หรือแผน การใช้อาคารสถานที่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
2. ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยา
เสริม เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮีมีความพึงพอใจด้าน
การบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก ระดับความพึงพอใจด้านการบริหารงานวิชาการที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ การยกย่องให้กาลังใจและประกาศเกียรติคุณของนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี และสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการ
สอนและเสริมแรงให้กาลังใจแก่นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับสุภาวดี หลงสวัสดิ์ (2550 : 115-116) ทีไ่ ด้
ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนราชวินิตบางแก้วในพระบรมราชูปถัมภ์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อ
การบริหารงานของโรงเรียนราชวินิตบางแก้วในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารบุคคลและ
งบประมาณ ด้านการบริหารกิจการนักเรียน และด้านการบริหารทั่วไป
ความพึงพอใจด้านการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับมาก ระดับความพึงพอใจด้าน
การบริหารงบประมาณที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนมีการชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณให้
ผู้ปกครองทราบอย่างละเอียด โปร่งใส ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนได้มีการบริหารจัดการโดยยึดหลัก
นิติธรรมและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
และมีการตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน จึงทาให้ผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับปิยวรรณ สิงห์เสนา (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนบ้านหมากแข้ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนบ้านหมาก
แข้ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยผู้ปกครองมีความพึงพอใจเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป
ความพึงพอใจด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมาก ระดับความพึงพอใจด้านการ
บริหารงานบุคคลที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครูมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การสอนนักเรียน
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูส่วนใหญ่เป็นผู้มีประการณ์ด้านการสอน และเป็นบุคลากรในชุมชนทาให้มีข้อมูล
ปัญหาและสภาพความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคล รวมทั้งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
ปฏิบัติงาน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อนาไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพ
การศึกษา ซึง่ สอดคล้องกับสาธุวร วงษ์จินดา (2552 : บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการดาเนิน งานตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ภาค
ตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลภาคตะวันออก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเป็นที่ศรัทธายอมรับของผู้ปกครอง สถานศึกษาได้
มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจและยอมรับของผู้ปกครอง ผู้ปกครองให้การสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมใน
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การจัดและพัฒนาการศึกษา และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และมนตรี ดวงสิน
(2553 : 92-93) ทีไ่ ด้วิจัยการความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารของโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ ผลการ วิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารของโรงเรียน
เทศบาล 1 ตลาดเก่า สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ ตามขอบข่ายการบริหารงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยเรียงค่าเฉลี่ยดังนี้ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริหารงบประมาณ และด้าน
บริหารวิชาการ
ความพึงพอใจด้านการบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับมาก ระดับความพึงพอใจด้านการ
บริหารงานทั่วไปที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนมีสนามและสถานที่สาหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความสัมพันธ์อันดีและมี
บทบาทในการเสริมสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง อานวยความสะดวกในการติดต่อ ประสานงานกับ
โรงเรียน ตลอดจนได้นาความคิดเห็นของผู้ปกครองมาดาเนินการปรับปรุงงานของโรงเรียนอยู่เสมอ ซึง่
สอดคล้องกับปิยวรรณ สิงห์เสนา (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนบ้านหมากแข้ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต
1 ผลการ วิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนบ้านหมากแข้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง
โดยผู้ปกครองมีความพึงพอใจเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ
ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย
1.1 จากผลการวิจัย ที่พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนบรรลุผลตามที่ผู้ปกครองต้องการ ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรฯ นอกจากนี้โรงเรียน
ควรมีการจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้มีความเพียงพอ แบบฝึกต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนของครูให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 จากผลการวิจัย ที่พบว่า ด้านการบริหารงบประมาณ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ การจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอน ดังนั้นโรงเรียนควรมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดย
มุ่งเน้นการด้านวิชาการและการส่วนเสริมการจัดการเรียนการสอน
1.3 จากผลการวิจัย ที่พบว่า ด้านการบริหารงานบุคคล มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารและครูให้
คาปรึกษาแก่นักเรียนและบุคคลอื่นตามโอกาสและความเหมาะสม ดังนั้นโรงเรียนควรจัดกิจกรรมสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยการการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหาหาและร่วมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
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1.4 จากผลการวิจัย ที่พบว่า ด้านการบริหารงานทั่วไป มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ โรงเรียนมีห้องน้าห้องส้วมบริการนักเรียนอย่างเพียงพอ ดังนั้นโรงเรียนควรเร่งระดมทุนหางบประมาณเพื่อปรับปรุง
พัฒนาอาคารสถานที่ รวมทั้งวางแผนจัดการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่เพิ่มขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาค้นคว้าเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม เพื่อเจาะลึกถึงสาเหตุ การแก้ไขปัญหา
และปัจจัยที่จะนาไปสู่ความสาเร็จในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป
2.2 ควรมีศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนโดยจาแนกตามวุฒิและอาชีพของผู้ปกครอง ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
2.3 ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรค วิธีการแก้ไขปัญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บ้านโคกสีวิทยาเสริม

