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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  
 

 ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดคูมอญ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผูวิจัย
ไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยรายละเอียดของเนื้อหาแบงเปน 4 หัวขอ ไดแก 
 2.1 การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2.1.1 การบริหารสถานศึกษา 
  2.1.2 การจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐานของเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
  2.1.3 บบทบาทหนาที่และภารกิจของผูบริหารสถานศึกษา 
  2.1.4 การจัดการศึกษาของโรงเรียนวดัคูมอญ 
 2.2 ความพึงพอใจ 
  2.2.1 ความหมายของความพงึพอใจ 
  2.2.2 แนวคดิเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 2.3 การบริหารโรงเรียนวัดคมูอญ 
  2.3.1 การบริหารวิชาการ 
  2.3.2 การบริหารงบประมาณ 
  2.3.3 การบริหารงานบุคคล 
  2.3.4 การบริหารทั่วไป 
 2.4 งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
  2.4.1 งานวิจยัในประเทศ 
  2.4.2 งานวิจยัตางประเทศ 
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2.1 การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  

 2.1.1 การบริหารสถานศึกษา 
 สถานศึกษาเปนที่ใหการศึกษากับสมาชิกของสังคม  นักการศึกษาจึงไดใหความหมาย

ของคําวา การบริหารสถานศึกษาไวอยางนาศึกษา ดังนี้ 
 สมศักดิ์ ศรีมาโนชย (2524, หนา 148) ใหความหมายไววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง  

การที่ผูบริหารใชอํานาจสองประการ  คือ  อํานาจหนาที่ของตําแหนง (formal authority) โดยอาศัย
ระเบียบ กฏ และคําสั่ง กับอํานาจของผูครองตําแหนง (functional authority) หรืออํานาจที่เกิดมาจาก
ความดีงามที่มีในตัว จัดองคประกอบในการบริหารใหเกิดการประสานกัน เพื่อจัดการศึกษา
ในสถานศึกษา 
 พนัส หันนาคินทร (2531, หนา 7) ใหทัศนะไววา การบริหารสถานศึกษาเปนภารกิจของ
ผูบริหารที่จะตองบริหารงานใหบรรลุจุดมุงหมาย และการบริหารสถานศึกษาแตกตางจากการ
บริหารธุรกิจซึ่งหวังผลเรื่องกําไร สวนการบริหารสถานศึกษามุงหวังที่จะพัฒนาคนใหมีคุณภาพ 
 วิโรจน สาระรัตนะ (2542, หนา 11) กลาววา การบริหารสถานศึกษาเปนกระบวนการ
ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุจุดหมายขององคกรโดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบที่จะให
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบริหารที่มีความสามารถจะตองใชทักษะ
ทางการบริหาร แสดงบทบาทหนาที่โดยตองเขาใจสภาพแวดลอมขององคกร สภาพแวดลอมภายนอก  
และสภาพแวดลอมภายในองคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยตองมีจริยธรรมทางการบริหารที่ดีดวย
 จันทรานี  สงวนนาม (2545, หนา 140) กลาวไววา  การบริหารสถานศึกษา มีวัตถุประสงค
เพื่อใหการดําเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายหลักคือ นักศึกษาบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนด
ไวในหลักสูตร  กลาวคือ  มีลักษณะที่พึงประสงค เปนคนเกง  เปนคนดี และมีความสุข งานวิชาการ
จะเปนงานที่ทําใหสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงคหลักโดยตรง 
 สุนีย  ทองหอ (2548, หนา 16) ใหความหมายของการบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  
กิจกรรมตางๆ ภายใตการดําเนินการของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งดําเนินการนั้นๆ เปนไปตาม
วัตถุประสงคของการใหการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาตองอาศัยความรู  ความเขาใจ ในเรื่องกระบวนการ
บริหารสถานศึกษาและรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพ 

 หวน  พินธุพันธ (2548, หนา 3) กลาววาการบริหารสถานศึกษาเปนการจัดกิจกรรมตางๆ 
ที่บุคคลหลายคนรวมมือกันดําเนินการ เพื่อพัฒนาสมาชิกในสังคมทุกๆ ดาน นับตั้งแตบุคลิกภาพ 
ความรู ความสามารถ พฤติกรรม และคุณธรรม เพื่อใหคานิยมตรงกันกับความตองการทางสังคม 
โดยอาศัยกระบวนการควบคุมสิ่งแวดลอมของสังคมที่ดํารงชีวิตอยู 
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 จากความหมายของคําวา การบริหารสถานศึกษา ที่นักการศึกษาไดบันทึกไว สรุปไดวา
การบริหารสถานศึกษาเปนกระบวนการบริหารงานในสถานศึกษา ซ่ึงดําเนินงานโดยกลุมบุคคลตางๆ 
เพื่อบริการทางการศึกษาแกสมาชิกของสังคม เพื่อพัฒนาใหมีความรู ความสามารถตามความตองการ
ของสังคมและประเทศชาติ 

 2.1.2 การจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานของเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2 
 การปฏิรูปการศึกษาไดเกิดขึ้นตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช 2540 ซ่ึงเปนจุดกําเนิดของพระราชบัญญติแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่มุงหวังยกระดับ
การศึกษาของชาติใหไดมาตรฐาน และจัดไดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ จึงกําหนดใหมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งระบบ คือ การปฏิรูปการเรียนรู การปฏิรูประบบบริหารจัดการปฏิรูปครู  
อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  ปฏิรูประบบทรัพยากร  และการลงทุน  เพื่อการศึกษา  ซ่ึงถือวา
เปนการเปลี่ยนแปลงที่ไมเคยมีมากอนของการศึกษาไทย  (โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูป)  
ซ่ึงไดหลอมรวมหนวยงานทางการศึกษา คือ ทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ  และกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานเดียว คือ กระทรวงศึกษาธิการ  
โดยโครงสรางใหมในระดับกระทรวง  และระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 ระดับกระทรวงมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมและกํากับ ดูแลการจัดการทุกระดับ  
และทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษา การสนับสนุนทรัพยากร 
การติดตามตรวจสอบและประเมินผล  มีหนวยงานหลักที่เปนนิติบุคคล  ไดแก 

  1)  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  2)  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
  3)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  4)  สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
  5)  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

และในระดับเขตพื้นที่ทําใหมีการรวมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด
และสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ / กึ่งอําเภอ  เปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนหนวยงานภายใตการกํากับ  ดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  มาตรา 38  และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช 2546  มาตรา 37  และมีอํานาจดังนี้ 
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  1)  จัดทํานโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ใหสอดคลองกับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ
ความตองการของทองถ่ิน  วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  และ
หนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษาและหลังจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ
และกํากับ  ตรวจสอบ  ติดตาม  การใชจายงบประมาณของหนวยงาน 
   2)  ประสานงานสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา 
   3)  กํากับ  ติดตาม  ดูแล  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา 
   4)  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา 
   5)  ประสานงานระดมทรัพยากรตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อสงเสริม  
สนับสนุน  การจัดการและการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
   6)  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
   7)  ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมทั้งบุคคล  องคกรชุมชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ  และสถานที่อันที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
   8)  ดําเนินการ  และประสานงาน  สงเสริม  สนับสนุนการวิจัย  และพัฒนา
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
   9)  ประสานสงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน
ดานการศึกษา 
 10)  ประสานงานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร  หนวยงานของรัฐ  เอกชน  และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา 
 11)  ปฏิบัติหนาที่อันเกี่ยวกับกิจการในเขตพื้นที่การศึกษา  ที่มิไดระบุใหเปนหนาที่
ของผูใดโดยเฉพาะ  หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย 
 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหมีเขตพื้นที่การศึกษา  และกําหนดโครงสรางของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา  ออกเปน  6  กลุมงาน  ดังนี้ 
 1)  กลุมอํานวยการ 
 2)  กลุมบริหารงานบุคคล 
 3)  กลุมนโยบายและแผน 
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 4)  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 5)  กลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 6)  กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
 สํานักงานพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเดิมคือสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ไดดําเนินการบริหารงานตามโครงสรางซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกําหนด  โดยกําหนดโครงสราง
สํานักงานเขต  ประกอบดวย 2 เขต  ดังนี้สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกอบดวย
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  อําเภอบานโพธิ์  อําเภอบางปะกง  และอําเภอบางน้ําเปรี้ยว 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ประกอบดวยอําเภอพนมสารคาม  อําเภอ
สนามชัยเขต  อําเภอทาตะเกียบ  อําเภอบางคลา  อําเภอแปลงยาว  กิ่งอําเภอคลองเขื่อน  อําเภอราชสาสน 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  ดําเนินการบริหารจัดการภายใตระเบียบสํานักงาน
เขตพื้นที่  ตามกฎกระทรวงกําหนด  หลักเกณฑการแบงสวนราชการ 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  เปนหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหนาที่ดําเนินงานใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่  ตามมาตรา 38  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  
และมาตรา 37  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546  
โดยมีหนาที่รับผิดชอบการศึกษา  และการบริหารการศึกษาในเขต  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  อําเภอ
บานโพธิ์  อําเภอบางปะกง  อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  มีจํานวนโรงเรียนในสังกัด  จํานวน 170  แหง 
 การบริหารและจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดําเนินการ
บริหารจัดการตามที่กระทรวงศึกษากาํหนด  โครงสรางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประกอบดวย 
6 กลุมงานดังนี้ 
 1)  กลุมอํานวยการ 
 2)  กลุมบริหารงานบุคคล 
 3)  กลุมนโยบายและแผน 
 4)  กลุมสงเสริมการจัดการศกึษา 
 5)  กลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 6)  กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  และเพิ่มงานของหนวยตรวจสอบ
ภายใน  ซ่ึงเปนภารกิจที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองปฏิบัติ 
 สรุปไดวา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดดําเนินการบริหารงานตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546  และในการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยใชผูปกครองโรงเรียนวัดคูมอญ  ซ่ึงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
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 2.1.3  บทบาทหนาที่และภารกิจของผูบริหารสถานศึกษา 
 ผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงหมายถึง ครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการสถานศึกษาเปนบุคคล

ที่มีความสําคัญในการนําแนวนโยบายของรัฐ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษามาสูการปฏิบัติใหบรรลุผล
ตามความมุงหมาย (ธีรวุฒิ  ประทุมนพรัตน, 2530, หนา 98) มีนักวิชาการหลายทานไดใหทัศนะ
ที่นาสนใจเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาไว  ดังนี้ 

 วิจิตร  วรุตบางกูร  และสุพิชญา  ธีระกุล (2523, หนา 74) ใหทัศนะไววา  ผูบริหารสถานศึกษา
หมายถึง บุคคลที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูนําในการดําเนินงานของคณะครูและบุคคลอื่นๆ ในสวนของ
โรงเรียน  งานอาคารสถานที่และบริเวณ  การจัดองคกรและโครงสรางของโรงเรียน  งานธุรการและ
การเงิน และงานประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ธงชัย  สันติวงษ (2525, หนา 430) กลาวไววา  บุคคลที่มีบทบาทหนาที่แตกตางกันจะรับรู
และเขาใจขอมูลและขาวสารที่ตางกัน 

 ธีระ รุญเจริญ (2525, หนา 146) ไดกลาวไววา  ผูบริหารโรงเรยีนคือ  ผูทําหนาที่เปนหวัหนา
ของครู  อาจารย  และใชความรูความสามารถดําเนินงานของโรงเรียนใหบรรลุผลสําเร็จ 

 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2537, หนา 179 – 183) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ
หัวหนาสถานศึกษา  ดังนี้ 

  1)  เปนผูนําทางการศึกษา  ซ่ึงอาจกระทําในลักษณะดังนี้ 
 (1)  รับผิดชอบในความกาวหนาทางวิชาชีพตน 
 (2)  รวมเปนสมาชิกสมาคมวิชาชีพตน 
 (3)  รูจักผลิตและใชงานวิจัยเพื่อประโยชนทางการศึกษา 
 (4)  ถือวาจุดมุงหมายของสถานศึกษาอยูเหนือกวาจุดมุงหมายตน 
 (5)  รูจักใชคนใหถูกงาน 
 (6)  เปนผูมีจริยธรรม 
 (7)  มีความเชื่อมั่น  และเชื่อในศักดิ์ศรีของเพื่อนรวมงาน 
 (8)  รูจักวิธีและขอคําปรึกษาจากผูอ่ืน 
 (9)  หวงใยในสวัสดิภาพของเพื่อนรวมงาน 
 (10)  ศรัทธาในอาชีพของตน 
 2)  สรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน  เพราะสถานศึกษาเปนสถาบันที่เปนสวนหนึ่ง

ของสังคม  ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนหัวหนาสถานศึกษาตองจัดและใหบริการแกสังคม  เพื่อสังคม
จะไดใหสนับสนุน  และชวยเหลือโรงเรียน 



สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
รา

ชน
คร

ินท
ร์

 

13

  3)  เปนผูนําในการจัดหาเครื่องมือการสอน  และการวิจัย  จัดใหมีส่ิงอํานวยประโยชน
ตอกระบวนการเรียนการสอน  รวมทั้งสนใจในงานวิจัยใหมๆ เพื่อนํามาประยุกตใชกับการพัฒนา           
การเรียนการสอน 

  4)  รูจักประเมินผลงานของตนเอง  หัวหนาสถานศึกษาที่ชาญฉลาดจะหมั่นวิเคราะห
ตนเองวา  ขณะนี้ตนเองมีจุดเดน  จุดดอย  อะไรบาง  และเมื่อทราบแลวก็จะคอยปรับปรุง  เพิ่มสวนที่
บกพรอง  เสริมจุดเดนใหเขมแข็งขึ้น 

 ภิญโญ  สาธร (2526, หนา 172 – 173) ไดสรุปไววาผูบริหารสถานศึกษา  จะตองทําหนาที่
ในการบริหารงาน 8 ประการ  ตอไปนี้ 

 1)  งานการสอนและพัฒนาหรือใชหลักสูตร 
 2)  งานบริหารกิจการนกัเรียน 
 3)  งานความสมัพันธกับชุมชน 
 4)  งานบุคลากรในโรงเรียน 
 5)  งานอาคารสถานที่และบริเวณ 
 6)  งานจัดองคการและโครงสรางของโรงเรียน 
 7)  งานธุรการและการเงนิ 
 8)  งานประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
 ธีรวุฒิ  ประทุมนพรัตน (2530, หนา 95) ไดเสนอแนวทางเกี่ยวกับการดําเนินงานของ

ผูบริหารสถานศึกษา  คือ  กระทําการวางแผน  การจัดแผนงาน  การจัดบุคลากร  การวินิจฉัยส่ังการ  
ประสานงาน  และการจัดงบประมาณ  เพื่อกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน 

 กรมสามัญศึกษา (2532, หนา 3 - 4) ไดกําหนดหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาตามนโยบาย
กรมสามัญศึกษา  มีดังตอไปนี้ 

  1)  กําหนดนโยบายและชี้แนวปฏิบัติในสถานศึกษา  ผูบริหารเปนผูวิเคราะหนโยบาย
จากหนวยเหนือ  คือ  กรม  กระทรวง  รัฐบาล  นํามาวางเปนนโยบายของสถานศึกษา  พรอมทั้งกําหนด
แนวทางปฏิบัติไวชัดเจน  ใหผูถือปฏิบัติสามารถเขาใจตรงกัน  และนําไปปฏิบัติไดถูกตอง 

 2)  กําหนดกรอบของแผนงาน  ผูบริหารเปนผูกําหนดกรอบแผนงานโครงการ
กิจกรรมตางๆ ตามนโยบายในขั้นตอนที่ 1 เพื่อใหสอดคลองกับแผน  โครงการ  และกิจกรรมที่กําหนด 
ใหทําในระยะเวลาใด  มีขอบเขต  กวางแคบมากนอยเพียงใด  ตามความเหมาะสมของแตละแผน 

 3)  กําหนดผูรับผิดชอบ  แผนงาน  งานโครงการ  กิจกรรม  ผูบริหารเปนผูกําหนด 
ใหมีผูรับผิดชอบ  โดยการพัฒนาองคกร  และจัดต้ังเปนคณะกรรมการ  อนุกรรมการ  คณะทํางาน  
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หรือเปนสวนบุคคล  ทุกขั้นตอนของนโยบาย  แผนงาน  งานโครงการ  กิจกรรม  โดยสามารถควบคุม  
ตรวจสอบ  ติดตามงานไดทุกระยะขั้นตอน  จนกวางานนั้นจะสัมฤทธิ์ผลตามที่ตองการ 

  4)  กระตุน  เรงรัด  ผูบริหารเปนผูพัฒนางาน  ดวยการกระตุน  เรงรัดใหผูรับผิดชอบ
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  ดําเนินงานตามนโยบาย  เพื่อใหงานนั้นดําเนินการไปตามกําหนดเวลา
ของแผน 

  5)  การติดตามและนิเทศ  ผูบริหารจําเปนตองควบคุม  ติดตาม  ดูแล  และนิเทศ                    
ชวยแกปญหา  พัฒนางาน  สรางขวัญและกําลังใจ  เพื่อใหงานนั้นเปนไปตามแผน  และโครงการ  
จึงจําเปนตองกําหนดการติดตามผลงานนั้นเปนระยะสั้น  ระยะยาว  ตามความจําเปนเพื่อผูบริหาร
จะไดสังเกตและดูความเคลื่อนไหวของงาน  และยังเปนการใหผูปฏิบัติเกิดความรูสึกวาเขาไดทํางาน
ภายใตความสนใจและดูแลอยางใกลชิดของผูบริหารอีกดวย 

  6)  การประเมินผลงาน  เพื่อการพัฒนาประชาสัมพันธ  และรายงาน  ผูบริหาร
เปนผูกําหนดรูปแบบแนวการประเมินผล  เพื่อนําไปสูการพัฒนาประชาสัมพันธและการรายงานผล
ตอประชาชน  จังหวัด  กรม  กระทรวง 

 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2535, หนา 29) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
ไวดังนี้ ผูบริหารยอมตองมีภารกิจหรือหนาที่ (function of administrator) หรือตองมีกระบวนการ
บริหารงานที่จะตองยึดถือเปนจุดยืน สําหรับปฏิบัติกิจกรรมในการบริหารงานกระบวนการบริหาร
จะชวยใหผูบริหารประสบความสําเร็จ  ดังนี้ 

 1)  ชวยใหการบริหารงานสะดวกและรวดเรว็ขึน้  เพราะมองเหน็ความสําคัญของงาน            
ลดปญหาความซ้ําซอน  และสามารถมอบหมายงานไดถูกตอง 

 2)  ชวยใหผูบริหารสามารถนําเทคนิคตางๆ มาใชในการปรับปรุงการทํางาน
ใหทันความเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของสังคม 

 3)  ชวยใหสถานศึกษาไดขยายงาน  มีความเจริญเติบโต  และกาวหนา  มองเห็นปญหา
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคไดตรงที่วางไว 

 4)  ชวยสงเสริมตัวบุคคลในการทํางาน  การจัดหนวยงาน  การบริหารงานไดเหมาะกับ
บุคคล  เพื่อใหบุคคลปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ 

 5)  ชวยใหผูบริหารไดใชความคิดสรางสรรค  กระตุนใหบุคคลในองคการทํางาน
อยางมีอิสระ  และมีความคิดริเร่ิม 

 6)  ชวยในการจัดหมวดหมูของงานใหเปนไปตามความเหมาะสม  และรวดเร็ว 
 7)  ชวยใหมกีารประเมินผล  และการติดตามผลของการปฏิบัติงาน 
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 เมธี  ปลันธนานนท (2533, หนา 135) ไดกลาวถึงทฤษฎีการบริหารตามทฤษฎีของ เกตล  
และกิวบา  ดานบุคลามิติวา  บุคลามิติ  อันประกอบดวยบุคคลที่มีบุคลิกภาพตางๆ เชน  เจตคติ การรับรู  
อารมณจิตใจของบุคคลและความตองการของบุคคล  เปนตน  บุคคลที่ปฏิบัติงานในสถาบัน
ยอมมีบุคลิกภาพ  ตางกัน  และนี่เองเปนเหตุใหบุคคลในองคการ  หรือสถาบันมีความตองการของ
แตละบุคคล  ไมเหมือนกันและตองการสิ่งที่บําบัดความตองการของคนตางชนิดกันมากนอยตางกัน
ผลของการบริหารจะดีหรือไมดีอยางไร  ก็จะออกมาเปนพฤติกรรมที่สังเกตได 

 โจนส (Jones, 1996, pp. 176 – 183) มีความเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาตองแสดงบทบาท
ของผูนํา  ดังตอไปนี้ 

 1)  เปนผูนําทางการศึกษา   ผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่ตองรับผิดชอบ
ในความกาวหนาทางวิชาการ  โดยเขารวมเปนสมาชิกกับสมาคมวิชาชีพของตน  รูจักผลิต  และ
ใชงานวิจัย  เพื่อประโยชนทางการศึกษา  แสดงใหเห็นวาจุดมุงหมายของสถานศึกษายอมเหนือกวา
จุดมุงหมายของตนเอง  รูจักใชคนใหเหมาะสมกับงาน  เปนผูมีจริยธรรม  และคุณธรรม  มีความเชื่อม่ัน  
และเชื่อในศักดิ์ศรีของเพื่อนรวมงาน  รูจักวิธีที่จะขอคําปรึกษาจากบุคคลอื่น  หวงใยสวัสดิภาพของ
เพื่อนรวมงาน  มีศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง 

 2)  สรางความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษากับชุมชน  เนื่องจากสถานศึกษา
เปนสถาบันทางสังคมและเปนสวนหนึ่งของสังคม  ดังนั้น  สถานศึกษาควรบริการสังคม  และ
ใหสังคมไดชวยเหลือสนับสนุนสถานศึกษาดวย 

 3)  เปนผูนําในการจัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อการศึกษาและวิจัย  ผูบริหารสถานศึกษา
จําเปนตองจัดหาวัสดุอุปกรณ  บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ  ตลอดจนอาคารสถานที่เพื่อชวยใหการเรียน
การสอนเปนไปดวยความสะดวกและเกิดประโยชนสูงสุด  ตองสนใจเกี่ยวกับการวิจัย  และ
วิทยาการใหม  เพื่อนํามาประยุกตใชกับการเรียนการสอน 

 4)  รูจักประเมินผลงานของตนเอง  ผูบริหารสถานศึกษามิใชมีหนาที่ปฏิบัติ
เฉพาะงานประจําวันเทานั้น  ยังตองมีความเปนผูนําอีกดวย  พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา
ควรจะมีสวนสงเสริมการเรียนการสอน  ดังนั้น  ผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนตองประเมินบทบาท
ของตนเองอยูเสมอ 

 บารนารด (Barnard, 1963; อางถึงใน กาญจนา  ชนะโรค, 2545, หนา 14) นักบริหาร            
ชาวอเมริกันผูมีประสบการณอันยาวนานไดเขียนหนังสือชื่อ “ภารกิจของผูบริหาร (functions of 
the executive)” หนังสือเลมนี้แบงออกเปนสองตอน  ตอนที่หนึ่ง  กลาวถึง  ทฤษฎีความรวมมือและ
ทฤษฎีองคการ  สวนตอนที่สองวาดวยเรื่องหนาที่และภารกิจของผูบริหารในองคการรูปนัย  
หนังสือเลมนี้เนนถึงพฤติกรรมองคการเปนสําคัญ  บารนารด  ไดอธิบายวา  องคการหรือหนวยงาน
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เปนระบบของความรวมมือ (organization as system of cooperation) และความรวมมือที่ดีนั้น          
เกิดจากความมีประสิทธิผล (effectiveness) และความมีประสิทธิภาพ (efficiency) ของระบบ              
ความรวมมือนั้น  บารนารด  ไดใหความหมายของความมีประสิทธิผลไววาคือ  ความสําเร็จตาม
จุดมุงหมายและประสิทธิภาพ  คือความพึงพอใจของบุคคลที่มีตอองคการหรือหนวยงาน  และ 
ความแตกตางของความรวมมือในองคการหรือภายในหนวยงาน  เกิดจากตัวแปร 4 อยาง  คือ  
สภาพแวดลอมทางกายภาพ  สภาพแวดลอมทางสังคม  ตัวบุคคลในหนวยงาน  และตัวแปรอื่นๆ  
เชน  ศาสนา  ความเชื่อ  และประเพณี 

แคมพเบลล (Campbell, 1978, pp. 116 – 149) ไดใหขอเสนอแนะวาภารกิจของผูบริหาร
สถานศึกษามี 6 ดาน คือ 

  1)  ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน  โดยผูบริหารจะตองดําเนินการ
ดังตอไปนี้  คือ  ศึกษา  รวบรวม  และวิเคราะหขอมูลของชุมชน  ทําแผนงานและโครงการกิจกรรม
ที่จะรวมมือกับชุมชนใหบริการชุมชนทางดานตางๆ เชน  ดานขาวสาร  ดานสงเสริมสุขภาพอนามัย  
ดานสงเสริมอาชีพ  ดานนันทนาการ  ดานอาคารสถานที่  วัสดุและครุภัณฑ  รวมทั้งการเปนผูนํา  
และใหความรวมมือในการพัฒนาชุมชน  ซึ่งจะดําเนินการคือ  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน  และ
ใหความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาทองถ่ิน 

 2)  งานวิชาการ  ผูบริหารจะตองดําเนินการเพื่อใหมีการรวบรวม  และจัดทําระเบียบ  
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับวิชาการ  มีการทําแผนงาน  และโครงการของการเรียนการสอน  มีการจัด
ตารางสอนโดยคํานึงถึงองคประกอบที่เหมาะสม  มีการจัดครูเขาสอนโดยจัดใหตรงตามวุฒิ  หรือ
ประสบการณ  และจัดครูเขาสอนแทนตามความเหมาะสม  มีการพัฒนาการเรียนการสอน  คือ
สงเสริมการใชวิธีการสอนแบบตางๆ จัดบรรยากาศสงเสริมทางดานการเรียนการสอน  จัดสอน
ซอมเสริม  จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนการสอน  จัดวิธีการพัฒนาครูทางดานวิชาการใหมีคุณภาพ  
และมีการวัดและประเมินผลการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

  3)  งานกิจการนักเรียน  ผูบริหารควรจะเปนผูนําในการจัดการเกี่ยวกับนักเรียน
ในเร่ืองตางๆ ดังนี้  การบริหารกิจการนักเรียน  และการจัดรูปองคการของนักเรียน  ระเบียบ  และ
ทะเบียนตางๆ การจัดบริการใหแกนักเรียน  และการควบคุมความประพฤติ  และระเบียบวินัยของ
นักเรียน 

  4)  การบริหารงานบุคคล  ผูบริหารควรใหความสนใจและใหความสําคัญกับงานดานนี้
เปนอยางมาก  เพราะความสําเร็จหรือลมเหลวของสถานศึกษาสวนใหญจะขึ้นอยูกับการบริหารงานบุคคล  
ดังนั้น  ผูบริหารจึงควรจะพิจารณางานบริหารงานบุคคลดังตอไปนี้คือ  นโยบายของการบริหารบุคคล  
การมอบหมายงานใหบุคลากรทํา  การนิเทศงาน  และการประเมินผล  ประสิทธิภาพของการสอน 
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 5)  อาคารสถานที่  และวัสดุอุปกรณตางๆ การจัดโปรแกรมการเรียนการสอน  และ           
การบริการนักเรียน  จําเปนตองใชสถานที่และวัสดุอุปกรณ  ผูบริหารควรจะสนใจในเรื่องเกี่ยวกับ
การวางแผนอาคารสถานที่  การพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ  เพื่อชวย
ในการเรียนการสอน 

 6)  การเงิน  และงานธุรการ  งานดานนี้  เปนสวนสําคัญยิ่งในการสงเสริมการเรียน
การสอน  ดังนั้น  ผูบริหารสถานศึกษาควรจะใหความสนใจงานทางดานนี้  ซ่ึงไดแก  การทํางบประมาณ   
การใชจายตามแบบแผนทางราชการ  งานสารบรรณ  งานประชาสัมพันธ  และงานพัสดุครุภัณฑ 

 ผูบริหารสถานศึกษามีภารกิจหนาที่ในการบริหารสถานศึกษาทั้ง 6 ดานดังกลาวใหบรรลุ
เปาหมายที่วางไว  การบริหารสถานศึกษาเปนงานสําคัญ  ผูบริหารตองมีศาสตร  และศิลปมีความรูอยางดี
ในบทบาทหนาที่  มีความรับผิดชอบตองานในตําแหนงนี้  และการที่ผูบริหารจะมีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามอุดมคติไดนั้น  ผูบริหารจําเปนตองมีจิตใจเขมแข็ง  มีมนุษยสัมพันธที่ดี  
เพราะจะตองเผชิญกับอิทธิพลตางๆ และจะตองโนมนาวจิตใจผูใตบังคับบัญชาใหประพฤติปฏิบตัิตาม
หรือตัดสินใจในสิ่งที่ควรที่ชอบ  ผูบริหารจึงตองใชความพยายามในทุกวิถีทางที่จะฝกฝนพัฒนาตนเอง
ดวยวิธีการตางๆ อยูตลอดเวลา  ใหมีจิตใจเขมแข็ง  และมีความแนบเนียนในการติดตอกับคนอื่น 
(จินดา  ณ  สงขลา, 2521, หนา 7 – 8; อางถึงใน กาญจนา  ชนะโรค, 2545, หนา 14) 

 มิลเลอร (Miller, 1987, p. 175) ไดแบงหนาที่การบริหารการศึกษาเปน 10 ประการคือ         
งานเกี่ยวกับนักเรียน  โปรแกรมการสอน  การปฏิบัติงานตามโปรแกรมการสอน  การบริหารบุคลากร
ที่ทําหนาที่สอน  การบริหารบุคลากรที่ไมใชผูสอน  งานดานอาคารเรียนอุปกรณการศึกษา  บริการ
เสริมวิชาการ  งานดานการเงินและงานเกี่ยวกับการประเมินผล  และกลาววาผูบริหารสถานศึกษา  
มีหนาที่สถานศึกษาและแสดงบทบาทของผูนําในสถานศึกษา  ดังนั้น  ภารกิจของผูบริหารสถานศึกษา
จึงตองสอดคลองกับภารกิจของโรงเรียน 

 จากแนวคิดของนักวิชาการดังกลาวมาแลว  สรุปไดวาผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีหนาที่
สําคัญยิ่งในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยใหผูปกครองมีสวนในการเสนอแนะ  แสดงความคิดเห็น  
ชวยเหลือ  สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน  เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 
 2.1.4  การจัดการศึกษาของโรงเรียนวดัคูมอญ 
  อดีตโรงเรียนวัดคูมอญเปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางคลา  
กอตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2516  โดยมีนายวิรัช  สุนทรเสณี (ครูใหญ)  เปนผูกอตั้งการดําเนินการ
ขออนุญาต  และจัดหาที่ดิน  อาคารเรียน  บานพักครู  โดยที่ดินไดรับบริจาคจากนายแดง  และ
นางสาคร ณรงคประเสริฐ ผูเปนตาและยาย  รวมทั้งไดรับบริจาคทรัพยสวนตัวเขารวมกับประชาชน  
จัดซื้อที่ดินเพิ่มอีก 3 โร  รวมเปน 6 ไรเศษ  และยังมนีายสมชายและนางทองคํา  ตันฮะเส็ง  รวมบริจาค



สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
รา

ชน
คร

ินท
ร์

 

18

อีก 3 งานเศษ   ดําเนินการกอนสรางอาคารเรียนแบบ 008  จํานวน  3 หองเรียน ในปตอมา
ไดทําการตอเติมใหมี 5 หอง กับมีมุขกลาง  และกอสรางบานพักครูตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัด  
จํานวน 1 หลัง  มีครูอุดม  ศรีสวัสดิ์  จากโรงเรียนวัดบานกลวย  มาชวยสอนรวมกับนายวิรัช  สุนทรเสณี   
ซ่ึงยายมาจากโรงเรียนวัดลาดบัวขาว  มาดํารงตําแหนงครูใหญ 
 ในวันที่  22  มิถุนายน พ.ศ. 2519  นายวิรัช  สุนทรเสณี ไดทําพิธีเปดปายอาคารเรียน  
โดยมีนายบุญรอด  กาญจนาโภคิน  นายอําเภอบางคลา  และนายจิรศักดิ์  อินทรหอม  คณะครูในอําเภอ  
ประชาชน  รวมจัดการฉลองอาคารเรียนหลังใหม  โดยมีภาพยนตร 3 จอ  พระสงฆเจริญพระพุทธมนต  
9  รูป  ตอมาไดรับงบประมาณ  กอสรางโรงฝกงานเอนกประสงคอีก  1  หลัง  สภาตําบลหัวไทร
สรางถังน้ําให 4 ถึง  และอนามัยตําบลหัวไทร จัดหางบถังน้ําอนามัยใหอีก  1  ชุด  นายแถม  นางสัมฤทธิ์  
สุนทรเสณีไดมอบถังน้ํา  โองน้ําซีเมนต  พรอมฐานปูนซีเมนต ใหอีก  2 โองใหญ  พรอมทั้ง
ใหทุนการศึกษาไวคูกับโรงเรียนจํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) เพื่อประโยชนชวยเหลือ
เด็กยากจน เพื่อสรางอุปกรณส่ือการเรียนการสอน 
 ในวันที่  9  มกราคม  พ.ศ.2542  นายชํานาญ  บํารุงสาลี  ประธานคณะกรรมการโรงเรียน
วัดคูมอญ  รวมถึงประชาชน  ไดกอสรางอาคารเรียนแบบปฐมชัยใหกับทางโรงเรียน  งบประมาณ  
600,000 บาท (หกแสนบาทถวน)  ทําพิธีเปดอาคารในวันที่  9 มกราคม  พ.ศ. 2542  โดยนายสวัสดิ์
ชัยเพิ่มพูน  ผูชวยอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนประธานรับมอบอาคารเรียน 

 ปจจุบันโรงเรียนวัดคูมอญ  มีอาคารเรียน 2 หลัง จํานวน 8 หองเรียน สวม 2 หลัง  4  ที่นั่ง   
บานพักครู 1 หลัง (ชํารุด) ถังเก็บน้ําฝน  4  ชุด  มีนักเรยีน  96  คน  ครู  6  คน  
  ที่ตั้ง 
 โรงเรียนวัดคูมอญ  ตั้งอยูเลขที่ 105/3 หมูที่ 3  ตําบลหัวไทร  อําเภอบางคลา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  
อยูหางจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ประมาณ  40  กิโลเมตร ซ่ึงการเดินทาง
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไปโรงเรียนเปนเสนทางราดยาง  40  กิโลเมตร  
(โรงเรียนวัดคูมอญ, 2552, หนา 15) 
  ขนาดพื้นที ่
 มีพื้นที่  6  ไร  3  งาน  59  ตารางวา  เปนพืน้ที่ที่วัดบรจิาคใหการเรยีนการสอน 
 เปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
  คําขวัญโรงเรียน 
 "สอนดี  มีวินยั  ใฝเรียนรู" 
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  วิสัยทัศนการศึกษาของโรงเรียนวดัคูมอญ 
 โรงเรียนวัดคูมอญ มีปณิธานแนวแนที่ จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อมุงสูความเปนเลิศ
ทางดานวิชาการ ดานความรูความสามารถ ทันตอความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี โดยจัดการศึกษา
ภาคบังคับและสงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เพื่อใหประชากรในวัยเรียน ไดรับการศึกษา
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานชาติ โดยมุงเนนในการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรทั้งนี้
เพื่อตอบสนองกับความตองการของผูปกครอง ชุมชน ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข  
  นโยบายของโรงเรียน 
   1)  เรงปรับปรุงการเรียนการสอน  ใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาแหงชาติ
ฉบับใหม 
   2)  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
   3)  ปรับปรุงอาคารสถานที่และบริเวณใหสวยงาม เหมาะสมกับการศึกษาเลาเรียน 
   4)  สนับสนุนนโยบายของหนวยงานบังคับบัญชาตนสังกัด และรวมกับหนวยงานอื่น 
ในการพัฒนาทองถ่ิน 
   5)  จัดบริการดานตางๆ ใหแกคณะครู นักเรียน  เพื่อเอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพ 
   6)  ลดอัตราการตกซ้ําชั้นของนักเรียนทุกคนทุกชั้น 
   7)  พัฒนาระบบกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง  เพือ่ใหสอดคลองกับการเปลีย่นแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจ 
   8)  พัฒนาระบบการเรียนรูทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อเนนใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ 
   9)  จัดการศึกษาใหไดคุณภาพตามที่ทุกคนตองการ  และคาดหวังโดยใชระบบ
การประกันคุณภาพ 
   10)  ใหความสนับสนุนสังคมที่เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
     จุดแข็งของการดําเนินภายในของโรงเรียน 
   1)  ดานวิชาการ 
  (1)  ประสิทธิภาพในการพัฒนา รับและพัฒนารูปแบบและวิธีการวัดผลประเมินผล 
โดยเนนการแสดงออกจริงของผูเรียน ตลอดจนสรางระบบการประกันคุณภาพของโรงเรียน 
ใหเปนที่รับรองไดมาตรฐาน 
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 (2)  ปรับแผนการสอนที่เนนเด็กเปนศูนยกลาง ไดรอยละ 90 ในปการศึกษา 2549 
และพัฒนาใหดีขึ้นกวาเดิมในปการศึกษา 2550 
 (3)  จดัประกวดโครงงานวิทยาศาสตรทัง้ในระดับเขตคุณภาพและระดับเขตพืน้ที่
การศึกษา  เพือ่เสริมสรางใหเด็กคดิเปนและแกปญหาเปน 
 (4)  จัดทําโครงการครูในฝนเพื่อมาชวยสอนวิชาวิทยาศาสตร  ระดับชั้น ป.3-ป.6 
  (5)  จัดสอนเสริมในวิชาคณิตศาสตร ในชั้น ป.1-6 ในทุกวันศุกรเวลา 14.30-15.30 น. 
เพื่อสงเสริมสรางความรูในเด็กที่ออนและพัฒนาเด็กที่เกง 
  (6)  จัดทําคูมือการดําเนินงานของวิชาการตามจุดเนนที่กําหนด เพื่อใหไดมาตรฐาน
ของโรงเรียน 
  (7)  คาเฉลี่ยของผลการเรียนของนักเรียนสูงกวาโรงเรียนอื่น เพื่อเปรียบเทียบกับ
โรงเรียนในกลุมเดียวกัน และนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สามารถสอบเขาเรียนตอในโรงเรียน
ประจําจงัหวัดไดทุกคน 
  (8)  จัดหาทุนใหเด็กนักเรียนที่เรียนดีแตยากจน ในทุกระดับชั้นๆ ละ 1 คน 
ในทุกๆ ป โดยใหทุนละ 1,000 บาท รวมปละ 6 ทุน ซ่ึงเปนที่นาพอใจของผูปกครอง 
  (9)  จัดศูนยการเรียนรูเพื่อใหเด็กพัฒนาอยางตอเนื่องและมีศักยภาพ 
  2)  ดานบุคลากร 
  (1)  บุคลากรในโรงเรียนทุกคนใหความรวมมือและชวยกันทํางานในทุกๆ ดาน
ตามหนาที่ของตนเองที่ไดรับมอบหมาย โดยทํางานกันอยางเต็มที่ 
  (2)  คณะครู ในโรงเรียนไดรับการกลาวขานในดานการสอนเด็กและเปนที่เคารพ
ศรัทธาของผูปกครองทุกๆ คน 
  (3)  ครูสอนวิชาภาษาไทยของโรงเรียนไดรับรางวัลครูสอนภาษาไทยดีเดนของ
อําเภอในปการศึกษาที่ผานมา  ซ่ึงเปนที่ยอมรับของคณะครูของโรงเรียนอื่นๆ 
  (4)  บุคลากรในโรงเรียนมีความสามัคคีกัน  ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน อยูกันแบบ
พี่นอง โดยไมทําใหระบบการปกครองมีปญหาตามมา 
  3)  ดานอาคารสถานที่ 
  (1)  หองประชุมของโรงเรียนเปนสถานที่ที่ชุมชนมาขอใชในการประชุมและ
จัดงานพิธีตางๆ อยูเปนประจําทําใหเอื้อประโยชนตอชุมชน และเปนที่รูจักสําหรับบุคคลตางทองที่
มารวมงานพิธีตางๆ 
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  (2)  สนามกีฬาของโรงเรียนเปนสนามกีฬาศูนยกลางของชุมชนเปดบริการเยาวชน 
และผูสนใจมาออกกําลังกายและเลนกีฬาประเภทตางๆ ไดเนื่องจากโรงเรียนไดจัดอุปกรณ
ในการเลนกีฬาทุกประเภทสําหรับบริการตามความสนใจ 
  (3)  โรงเรียนมีความสมบูรณเต็มรูปแบบดานอาคารสถานที่ พรอมที่จะใชจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  4)  ความสัมพนัธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
  (1)  ชุมชนใหความสําคัญกับทางโรงเรียนเปนอยางมากและชวยเหลือโรงเรียน
ในทุกๆ ดาน เชน ในวันเด็กแหงชาติผูปกครองนักเรียนเกือบทุกคนมารวมงานพรอมทั้งหาของขวัญ
มามอบใหเด็กอีกทั้งแจกทุนการศึกษาใหเด็กนักเรียนที่เรียนดีแตยากจนเปนประจําทุกป 
  (2)  บุคลากรของโรงเรียนไปรวมงานกับชุมชนโดยไดรับเชิญไปในงานพิธีตางๆ 
และใหความเปนกันเองกับชุมชนและชวยเหลือเสมือนญาติ เปนที่ช่ืนชมและกลาวถึงของชุมชน
ตลอดมาอยางตอเนื่อง 
  (3)  ชุมชนใหความรวมมือและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาหลักสูตรทองถ่ิน
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนไปสูชุมชน และชุมชนยังไดจัดบุคลากรในทองถิ่น
มาชวยสอนวิชาการพื้นบานซึ่งเปนภูมิปญญาชาวบานใหนักเรียนของโรงเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
เปนประจําทุกปการศึกษา 
  จุดออนในการดําเนินงานของโรงเรียน 
  1)  ตัวนักเรียน  นักเรียนยายถ่ินบอย (มีการยายเขายายออก) ทําใหการเรียนการสอน
ไมตอเนื่องซึ่งเปนปญหาทางดานผลการเรียนไมอยูในสภาพตามเกณฑที่โรงเรียนตั้งไว 
  2)  ที่ตั้งโรงเรียน  ในบางปโรงเรียนตองขออนุญาตปดเรียนเนื่องจากน้ําปาไหลหลาก
มาทวมขังเปนเวลานานเพราะที่ตั้งโรงเรียนอยูในที่ลุมน้ําทวมขัง นักเรียนและครูตองประสบปญหา
ในการเดินทางมาโรงเรียน ทําใหโรงเรียนตองเปดในวันเสารเพื่อเรียนชดเชย ทําใหการเรียนการสอน
ขาดระยะเปนผลกระทบกับการเรียนของนักเรียนอยางหลีกเลี่ยงไมได 
  3)  อาคารสถานที่  เปนอาคารเรียนแบบ ป. 1 ข 3 หองเรียน จํานวน 2 หลัง 6 หองเรียน 
ซ่ึงไมพอกับการเปดเรียนของโรงเรียนจํานวน 8 หองเรียนเนื่องจากโรงเรียนเปนโรงเรียนขนาดเล็ก
ของบประมาณก็จะถูกตัดไป ทําใหโรงเรียนไมมีอาคารประกอบอื่นๆ ที่เอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน  
ตามกลุมประสบการณตางๆ เทาที่ควรจะเปน เปนปญหาและอุปสรรคอยางมาก 
  4)  ผูปกครอง  มีบางสวนที่ไมเขาใจในการจัดการเรียนการสอนในปจจุบนั  เชน 
ผูปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล  มีความคาดหวังวาบุตรหลานจะตองอานออกเขียนได จะใหเปนอยางที่ตน
ตองการ  ซ่ึงไมเขาใจการพัฒนาของเด็กอนุบาลทําใหมีผลกระทบตอ โรงเรียนในเชิงเปรียบเทียบ 



สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
รา

ชน
คร

ินท
ร์

 

22

   5)  ดานอากาศ  ผูประกอบการที่มีการเลี้ยงปลา  เล้ียงหมู  ซ่ึงมีระยะหางจากโรงเรียน
ประมาณ  50  เมตร  การเลี้ยงปลาใชมูลสัตวเล้ียง  สวนที่เหลือจะกองไวบริเวณปากบอสงกลิ่นเหม็น  และ
ขี้หมูก็สงกลิ่นเหม็น  กระทบตอโรงเรียนเปนผลใหทั้งเด็กนักเรียนและครูตองเจออากาศเสีย
อยางหลีกเลี่ยงไมได 
                สรุปไดวาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดคูมอญเปนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สําคัญ  
เพื่อพัฒนาคนใหมีความรู มีสติปญญา  มีเหตุผล  มีทักษะในการประกอบอาชีพ  พึ่งตนเอง
ไดเปนสมาชิกที่ดีของสังคม  มีความรูความสามารถใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  และเปนกําลังสําคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภายหนา 
 

2.2 ความพึงพอใจ 
  
  2.2.1  ความหมายของความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Satisfaction ซ่ึงไดมีนักวิชาการ  และนักการศึกษา
ไดใหความหมายของความพึงพอใจไวตางกัน  ดังนี ้

 ชวลิต  เหลารุงกาญจน (2538, หนา 7) กลาววา  ความพึงพอใจหมายถึง  ความตองการได
บรรลุเปาหมาย  พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุข  สังเกตไดจากสายตา  คําพูดและการแสดงออก 

 จํารัส  มาศวรรณา (2538, หนา 5) ไดใหความหมายของความพึงพอใจโดยสรุปไดวา
เปนความรูสึกรักชอบ  ประทับใจหรือทัศนคติที่ดีของบุคคลตอส่ิงนั้นๆ 

 ณรงคชัย  ไวยอาภา (2538, หนา 21) ความพึงพอใจหมายถึง  ความรูสึกมีความสุขของบุคคล
ตอการทํางานซึ่งเปนผลมาจากบุคคลนั้นไดรับการตอบสนองความตองการจนเปนที่พอใจ 
  ไมตรี  วิไลกิจ (2539, หนา 8) ไดใหความหมายของความพึงพอใจโดยสรุปไดวา
เปนความรูสึกของบุคคลตอเร่ืองใดเรื่องหนึ่งในเชิงประมาณคา  โดยมีความสัมพันธกับทัศนคติ
อยางแยกกันไมออก 

 มอรส (Morse, 1958, p. 27) กลาววา  ความพึงพอใจ  หมายถึง  สภาพทางจิตที่ปราศจาก
ความเครียด  ทั้งนี้เพราะธรรมชาติมนุษยนั้นมีความตองการ  ถาความตองการนั้นไดรับการตอบสนอง
ทั้งหมด  หรือบางสวนความเครียดก็จะนอยลง  ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 

 วูม (Vroom. 1964, p. 99) กลาววา  ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใชแทนกันได  
เพราะทั้งสองคํานี้จะหมายถึง  ผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่งนั้นทัศนคติดานบวก 
จะแสดงใหเห็นถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น  และทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพ
ความไมพึงพอใจ 
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 ทิฟฟน  และแมคโครมิค (Tiffin & Mc Cormic, 1965, p. 121) กลาววา ความพึงพอใจ
เปนแรงจูงใจของมนุษยที่ตั้งอยูบนความตองการขั้นพื้นฐานซึ่งมีความเกี่ยวของกันอยางใกลชิดกับ
ผลสัมฤทธิ์และส่ิงจูงใจ  และพยายามหลีกเลี่ยงส่ิงที่ไมตองการ 

 เดวิส (Davis, 1967, p. 81) ไดกลาวถึงความพึงพอใจวา  เปนสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคล                  
เมื่อความตองการพื้นฐานทั้งรางกายและจิตใจไดรับการตอบสนอง  พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของมนุษยเปนความพยายามที่จะขจัดความตึงเครียด  หรือความกระวนกระวายหรือภาวะไมสมดุล
ในรางกาย  เมื่อความสามารถขจัดสิ่งตางๆ ดังกลาวออกไปได  มนุษยยอมจะไดรับความพึงพอใจ
ในสิ่งที่ตองการ 

 วอลแมน (Wollman, 1973, p. 283) กลาววา  ความพึงพอใจ  หมายถึง  สภาพความรูสึก
ของบุคคลที่มีความสุข  ความอิ่มเอมใจเมื่อความตองการหรือแรงจูงใจของตนไดรับการตอบสนอง 

 ดาบฟน (Dhaphin, 1994, p. 256) กลาววา  ความพึงพอใจ  ตามคําจํากัดความของพจนานกุรม
ทางดานจิตวิทยา  หมายถึง  ความรูสึกในขัน้แรกทีแ่รงกระตุนบรรลุถึงจุดมุงหมาย 

 สุวิทย เพ็งจันทร (2540, หนา 30) กลาววา ความพึงพอใจ เปนความรูสึกที่ดี ที่ชอบ 
และพอใจของบุคคล อันเปนผลเนื่องจากแรงจูงใจหรือส่ิงจูงใจที่ไดรับ ทําใหเกิดรูสึกตั้งใจและเต็มใจ
ที่จะปฏิบัติส่ิงนั้นใหบรรลุเปาหมาย 

เสกสรร  ธรรมวงศ  (2541, หนา 37)  กลาววา  ความพึงพอใจ  เปนองคประกอบดานความรูสึก
ของทัศนคติซ่ึงไมจาํเปนตองแสดงหรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได  กลาวโดยสรุปแลวความพึงพอใจ
เปนเพียงปฏิกิริยาดานความรูสึก (reactionary  feeling) ตอส่ิงเราหรือส่ิงกระตุน (stimulant) ที่แสดงผล
ออกมา (yield) ในลักษณะของผลลัพธสุดทาย (final outcome) ของกระบวนการประเมิน (evaluative  
process) โดยบงบอกถึงทิศทางของผลการประเมิน (direction of evaluative result) วาเปนไปในลักษณะ
ทิศทางบวก  (position direction)  หรือทิศทางลบ  (negative direction)  หรือไมมีปฏิกิริยา คือ เฉยๆ 
(non reaction) ตอส่ิงเราหรือกระตุนนั้นก็ได 

 ยุคล  เชตุพงศ  (2544, หนา 13)  กลาววา  ความพึงพอใจ  เปนความรูสึกที่เกิดจากความตองการ
ไดรับการตอบสนองตามที่คาดหวังไวหรือมากกวาที่คาดหวังไว 

 จากความหมายดังที่กลาวมา  สรุปไดวา  ความพึงพอใจ  คือ  สภาพความรูสึกของบุคคล
ที่มีความสุขในสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่ความตองการไดรับการตอบสนอง 
 2.2.2  แนวคดิเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 งานบริหารการศึกษา  เปนงานที่มีความเกี่ยวของกับการใหบริการทั้งนักเรียน  ผูปกครอง
และครูเปนอยางมาก ถามองการบริหารการจัดการศึกษาในเชิงธุรกิจ  จะเห็นภาพอยางชัดเจนวา  
โรงเรียนคือบริษัทหรือรานคา  ครูคือพนักงาน  เจาหนาที่อยูในฐานะเปนผูใหบริการ  ผูปกครอง
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และนักเรียนคือลูกคา  อยูในฐานะเปนผูบริการเกี่ยวกับเรื่องนี้มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง
แนวคิดและทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของมากมาย  เชน 

 กมล   ชูทรัพย  และเสถียร  เหลืองอราม (2536, หนา 552 – 553) ไดกลาวถึงปจจัยที่ทําให
คนพอใจในการบริการประกอบดวย 

 1)  ผูใชบริการไดรับคาตอบแทนจากการใหบริการคุมกบัการมาใชบริการ 
 2)  ลักษณะการใหบริการ  ผูใชบริการบางคนเห็นวา  การใหบริการที่มีคุณภาพ

ยอมสําคัญกวาการบริการจากเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 
 3)  ผูใชบริการไดรับการยกยองนับถือ  หรือความเคารพจากผูใหบริการ 
 4)  ผูใชบริการมีโอกาสที่จะเจริญกาวหนาในธุรกิจที่ใชบริการ  เพราะผลตอบแทน

จากการใชบริการ 
 5)  ประชาธิปไตยจากการใชบริการ  คือผูใชบริการมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือ

มีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบการบริการ 
 อํานวย  ลีทิพยกุล (2531, หนา 491) กลาววา  การสรางความประทับใจหรือความพึงพอใจ

ใหกับลูกคา  คือการทําใหลูกคารูสึกตั้งแตกาวแรกที่กาวมาในที่ทํางานวา ไดรับการตอนรับ
อยางเต็มใจ  แจมใส  ทําใหลูกคารูวา  พนักงานพยายามจะบริการใหดีที่สุดตามที่ลูกคาตองการ 

 มณีวรรณ  ตั้งไทย (2533, หนา 6) ความพึงพอใจหลังการไดรับบริการเปนระดับความพึงพอใจ
ตอการรับบริการดานตางๆ 5 ดาน  คือดานความสะดวกที่ไดรับ  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  ดานคุณภาพ
ของบรกิารที่ไดรับ  ดานระยะเวลาในการดําเนินการ  และดานขอมูลที่ไดรับจากการบริการ 

 วิชาญ  ฤทธิรงค (2538, หนา 52) ไดชี้แนะวาการใหบริการและการตอนรับลูกคาใหไดรับ
ความพึงพอใจและประทับใจ  อยากทีจ่ะมาใชบริการอีก  ควรดําเนนิการ  ดังนี ้

    1)  พนักงานตองแตงกายสะอาด  เรียบรอย 
   2)  ตอนรับลูกคาทุกคนอยางสม่ําเสมอ  เทาเทียมกนั 
   3)  พนักงานมคีวามรอบรูในหนาที่  บริการดวยความรวดเร็ว  มีความกระตือรือรน 
   4)  ควรมีการสืบหาขอมูลลูกคาจากแหลงตางๆ เพื่อจะไดตอนรับอยางเหมาะสม 
   5)  การใหบริการลูกคาจะตองดูถึงความตองการของลูกคาเปนสําคัญ 
   6)  สถานที่ทําการ  ตองดูแลใหสะอาด  มกีารจัดที่พักคอยสําหรับลูกคา 
   7)  หมั่นออกเยี่ยมเยียนลูกคาหรือธุรกิจของลูกคาอยางสม่ําเสมอ 
   8)  สรางสื่อสัมพันธระหวางลูกคาตอลูกคา  ชนิดปากตอปากซึ่งเปนวิธีที่ไดผลที่สุด 
   9)  การพัฒนาระบบงานโดยการนําเทคโนโลยีใหมๆ  เขามา 
 10)  ใหคําแนะนําดานวิชาการและการตลาดแกลูกคา 
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 มิลเลท (Millet, 1954, p. 4) ไดอธิบายถึง  ความพึงพอใจในการใหบริการ  หรือความสามารถ
ในการสรางความพึงพอใจใหกับผูรับริการ  ใหพิจารณาจากองคประกอบ 5 ดาน  คือ 

 1)  การใหบริการอยางเสมอภาค  หมายถึง  ความสามารถในการจัดบริการอยางยุติธรรม 
ทุกคนไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน  เปนไปอยางเสมอภาค  และเสมอหนา  ไมมีการแบงแยก
กีดกันในการใหบริการ 

 2)  การใหบริการอยางทันเวลา  หมายถึง  ความสามารถในการจัดบริการใหอยางรวดเรว็
ทันเวลา  ตามลักษณะของความจําเปนรีบดวนในการบริการ  และมีความตรงตอเวลา 

 3)  การใหบริการอยางเพียงพอ  หมายถึงความสามารถในการจัดบริการใหอยางเพียงพอ
ตอความตองการ  ซ่ึงจะตองมีจํานวนบริการและสถานที่ใหบริการอยางเหมาะสม 

 4)  การใหบริการอยางตอเนื่อง  หมายถึงความสามารถในการจัดบริการใหอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ  โดยไมมีการหยุดชะงัก  หรือติดขัดในการใหบริการนั้นๆ และจะตองยึดประโยชนของ
สาธารณะเปนหลัก 

 5)  การใหบริการอยางกาวหนา  หมายถึง  ความสามารถในการพัฒนาบริการที่จัดให
ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพใหมีความเจริญกาวหนาตามลักษณะของการใหบริการนั้นๆ กลาวคือ  
มีการเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะทําหนาที่ไดมากขึ้นแตใชทรัพยากรเทาเดิม 

 มาสโลว (Masloe, 1970, pp. 122 - 144) ไดตั้งสมติฐานเกี่ยวกับความตองการของบุคคล
ไววา  บุคคลยอมมีความตองการ  และความตองการนี้มีอยูตลอดเวลา  ไมมีที่ส้ินสุด  ความตองการ
ที่ไดรับการตอบสนองแลวจะมิใชแรงจูงใจสําหรับพฤติกรรมอีกตอไป  และความตองการนี้
จะมีลักษณะเปนลําดับขั้นจากต่ําไปหาสูงตามลําดับของความสําคัญ  ดงันี้ 

 1)  ความตองการทางรางกาย (physiological needs) เปนความตองการพื้นฐาน
ที่สําคัญที่สุด  เพื่อใหดํารงชีวิตอยูได  เชน  ความตองการปจจัยส่ี  ความตองการทางเพศ 

 2)  ความตองการความปลอดภัยและมั่นคง (safety and security needs) มนุษยทุกคน           
เมื่อไดรับการตอบสนองความตองทางรางกายจนเปนที่พอใจแลวก็จะเกิดความตองการความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน  มีความอบอุน  และความมั่นคงตามมา  กลาวคือ  มคีวามตองการที่จะไดรับ
การปกปองคุมครอง  การดูแลรักษา  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  สถานะทางสังคมและหนาที่การงาน  
เปนตน 

 3)  ความตองการทางสังคม (social needs) เปนความตองการความรักและมีการมี
สวนรวมในสังคม (love and belonging needs) ความตองการมิตรภาพ  ตองการมีสัมพันธภาพกับเพื่อน
อยากรักคนอื่น  และอยากใหคนอื่นรัก  ถาไมไดรับความพึงพอใจจากความตองการในขั้นนี้จะเกิด
ความรูสึกโดดเดี่ยว  อางวาง  วาเหว  ถูกตัดออก  หรือถูกปฏิเสธจากสังคม 
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  4)  ความตองการยอมรับนับถือ (esteem needs) เปนความตองการเกียรติยศ  
อยากมีหนามีตา  มีช่ือเสียง  ไดรับการยกยอง  ยอมรับนับถือจากคนอื่นในสังคม  แตในขณะเดียวกัน
ก็มีความตองการอยากใหคนอื่นยกยอง  สรรเสริญ  ยอมรับนับถือตน  เคารพตนเอง 

  5)  ความตองการความสําเร็จสูงสุดแหงตน (self actualization needs) เปนความตองการ
พัฒนาตนเองตามศักยภาพสูงสุด  ไดแสดงออกซึ่งทักษะและความเปนเลิศในบางสิ่งบางอยางที่ตนมี  
และมีอารมณซึ่งแสดงออกถึงบุคลิกภาพที่สมบูรณ  ความตองการความสําเร็จสูงสุดแหงตน
เปนกระบวนการที่ไมมีที่ส้ินสุด  นั่นคือ  มีความรูสึก (sense) วาตนมีจุดหมายปลายทางสุดทาย 
(ultimate goal) แลว  จะมีเปาหมายตอๆ ไปเรื่อยๆ ตามศักยภาพของตน 

 แอลเดอรเฟอร (Alderfer, 1972, p. 228) ไดเสนอทฤษฎี ERG โดยอาศัยพื้นฐานมาจาก
ทฤษฎีของมาสโลว (Maslow) และจากการศึกษาวิจัยเชิงประจักษ  แบงความตองการของมนุษย
ออกเปน 3 กลุม 

 1)  ความตองการดํารงชีวิต (existence needs) หรือ  E  ความตองการในกลุมนี้
จะเกี่ยวของกับความตองการทางดานรางกาย  และปจจัยที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิต  ซ่ึงเทียบไดกับ         
ความตองการทางดานรางกาย  ความตองการความปลอดภัย  และความมั่นคงตามทฤษฎีของมาสโลว 

 2)  ความตองการสัมพันธ (relatedness needs) หรือ  R  เปนความตองการทางสังคม
ที่จะตองมีความสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ เชน  สมาชิกในครอบครัว  เพื่อนฝูง  เพื่อนรวมงาน  และ
คนที่ตองการจะมีความสัมพันธดวย  ความตองการกลุมนี้เทียบไดกับความตองการทางสังคมและ        
ความตองการยอมรับนับถือตามทฤษฎีของมาสโลว 

 3)  ความตองการเจริญกาวหนา (growth needs) หรือ  G  เปนความตองการที่จะพัฒนาตน
ตามศักยภาพสูงสุด  เทียบไดกับความตองการความสําเร็จสูงสุดแหงตนและความตองการความสําเร็จ
สูงสุดแหงตนและความตองการยอมรับนับถือตามทฤษฎีของมาสโลว 

 ฟทชเจอรัลด  และดันแรนท (Fitzgerald & Dunran, 1980, p. 586) ความพึงพอใจของประชาชน
ตอบริการสาธารณะเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานดานการใหบริการของหนวยการปกครอง
สวนทองถ่ิน  เกิดจากการรับรูถึงการสงมอบบริการและการประเมินผลก็จะตางกันไปขึ้นอยูกับ
ประสบการณ  เกณฑที่แตละคนตั้งไว  การตัดสินของบุคคลนั้น  โดยแบงไดเปน 2 ดาน  คือ  
ดานอัตวิสัย (subjective) เกิดจากการรับรูและการสงมอบการบริการ  และดานวัตถุวิสัย (objective) 
เกิดจากการไดรับปริมาณและคุณภาพของการบริการ 

 จากแนวความคิดและทฤษฎีดังกลาวขางตนสรุปไดวา  ความพึงพอใจตอการใหบริการ
เปนการนําเสนอการบริการที่ไมสามารถจับตองไดไปยังลูกคา  โดยบริการเหลานั้นควรเปนการบริการ
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ที่มีคุณภาพ  เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับความตองการซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่มนุษยทุกคนปรารถนา
เพราะเมื่อความตองการไดรับการตอบสนองแลวก็จะเกิดความพึงพอใจ  มีความสุข 

 

2.3  การบรหิารโรงเรียนวัดคูมอญ 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

มาตรา 39  ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไปไปยังคณะกรรมการ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  และในมาตราที่ 40  ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  และสถานศึกษาระดบัต่ํากวาปริญญาของแตละสถานศึกษาเพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานจึงมีหลักการสําคัญ
ที่เนนการกระจายอํานาจโดยการตัดสินใจและใชอํานาจของสถานศึกษาผานคณะกรรมการสถานศึกษา
และเปดโอกาสใหผูที่มีสวนไดสวนเสีย  ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในดานตางๆ ภายในขอบเขต
การบริหารสถานศึกษาตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ออกเปน 4 ดาน  ดังตอไปนี้ 
 2.3.1  การบริหารวิชาการ 
 หลักการและแนวคิด 
                1)  จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสอดคลองกับสภาพปญหา  ความตองการของชุมชนและสังคมอยางแทจริง  โดยมีครู  
ผูบริหาร  ผูปกครอง  และชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

  2)  จัดกระบวนการเรียนรู  โดยถือวาผูเรียนมีความสําคญัที่สุด 
  3)  ใหชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู  

รวมทั้งเปนเครือขายและแหลงการเรียนรู 
  4)  จัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน  โดยจัดใหมีดัชนีวัดคุณภาพดวยการจัด

หลักสูตร  กระบวนการเรียนรู  และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได 
  5)  มุงสงเสริมใหมีการรวมมือเปนเครือขาย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ

ในการจัดและพัฒนาการศึกษา 
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 ขอบขายของการบริหารวิชาการ 
  1)  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 (1)  จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหา  ความตองการ

ของผูเรียน  ผูปกครอง  ชุมชนและสังคม  และเปนไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                   
ขั้นพื้นฐาน 

 (2)  บริหารจดัการหลักสูตรสถานศึกษา 
 (3)  นิเทศเพื่อการพัฒนาการใชหลักสูตรภายในสถานศกึษา 
 (4)  ติดตาม  ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

 (1)  จัดทําแผนการเรียนรูโดยผูเรียนมีสวนรวม 
 (2)  จัดกระบวนการเรียนรูใหยืดหยุนตามความเหมาะสมทั้งดานเวลา  สาระ             

การเรียนรูและผูเรียน 
 (3)  จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ใหผูเรียนไดเรียนรูดวย              

การปฏิบัติจริงจากแหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู 
 (4)  ใชการแนะแนวเปนสวนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู 
 (5)  ใหผูปกครอง  ครอบครัว  ชุมชนและสังคมเขามามีสวนรวมในการจัด

กระบวนการเรียนรู 
 (6)  สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลาย

และตอเนื่อง 
  3)  การวัด  ประเมินผล  และการเทียบโอนผลการเรียน 
 (1)  กําหนดระเบียบการวัดและประเมินผล 
 (2)  จัดทําเอกสาร  หลักฐานการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล

ของสถานศึกษา 
 (3)  วัดผล  ประเมินผล  เทียบโอนประสบการณ  เทียบโอนผลการเรียนและอนุมัติ

ผลการเรียนในสถานศึกษา 
 (4)  จัดใหมีการประเมินผลการเรียนทุกชวงชั้น  และจัดใหมีการซอมเสริมกรณี

ที่มีผูเรียนไมผานเกณฑการประเมิน 
 (5)  จัดใหมกีารพัฒนาเครื่องมือในการวดัและประเมินผล 
 (6)  มีการเทยีบโอนผลการเรียนโดยคณะกรรมการ 
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  (7)  จัดระบบสารสนเทศดานการวัดผล  ประเมินผล  และการเทียบโอนผลการเรียน 
เพื่อใชในการอางอิง  ตรวจสอบและใชประโยชนในการพัฒนาการเรยีนการสอน 

 4)  การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
  (1)  จัดใหมีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
  (2)  สนับสนุนสงเสริมใหมีระบบการประกนัคุณภาพในระดับหนวยงาน 
  (3)  กาํกับ  ตดิตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและรายงานการประกันคุณภาพการศกึษา 
  (4)  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษา 
  5)  การพัฒนาและใชส่ือและเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 

 (1)  สงเสริมและสนับสนุนใหครูผลิต  พัฒนาและใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อการศึกษา 

 (2)  จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหกับผูสอนและผูเรียนอยางเพียงพอ
และหลากหลาย 

 6)  การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรยีนรู 
  (1)  จัดใหมีแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหพอเพียงและ

สอดคลองกับการจัดกระบวนการเรียนรู 
  (2)  สงเสริมใหครูและผูเรียนไดใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศกึษา 
 7)  การวจิัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  (1)  สงเสริมและสนับสนุนใหครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน  หลักสูตร  กระบวน  

การเรียนรู  การใชส่ือและอุปกรณการเรียนการสอน 
  (2)  รวบรวม  และเผยแพรผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมทั้ง

สนับสนุนใหครูนําผลการวิจัยมาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 8)  การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
  (1)  ชุมชน  องคกร  หนวยงานและสถาบันทางสังคมอื่น 
  (2)  สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนสามารถเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง  ๆ 

เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ  โดยรวมมือกับบุคคล  ชุมชน  องคกร  
หนวยงานและสถาบันสังคมอื่น 

  (3)  สนับสนุนและชวยเหลือใหมีการเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวาง
ชุมชน  โดยรวมมือกับบุคคล  ชุมชน  องคกร  หนวยงานและสถาบันสังคมอื่น 
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 2.3.2  การบริหารงบประมาณ 
 หลักการแนวคิด 
  1)  ยึดหลักความเทาเทียมกันและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาของผูเรียน
ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนเปนคาใชจายรายบุคคล
สําหรับผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกสถานศึกษาของรัฐและเอกชนอยางเทาเทียมกัน
และจัดสรรเพิ่มเติมใหแกผูเรียนที่มีลักษณะพิเศษตามความจําเปน 
  2)  มุงเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการ
งบประมาณ  โดยใหสถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจ  มีความคลองตัว  ควบคูกับความโปรงใส
และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดจากผลสําเร็จของงานและทรัพยากรที่ใช 
  3)  ยึดหลักการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณ  โดยจัดสรรงบประมาณ
ใหเปนวงเงินรวมแกเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

  4)  มุงพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐานการจัด             
การทางการเงินทั้ง 7 ดาน คือ 

 (1)  การวางแผนงบประมาณ 
 (2)  การคํานวณตนทุนการผลิต 
 (3)  การจดัระบบการจัดหาพัสดุ 
 (4)  การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 
 (5)  การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
 (6)  การบริหารสินทรัพย 
 (7)  การตรวจสอบภายใน 
 5)  มุงสงเสริมการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ  การเงินและ

ทรัพยสินจากทุกสวนของสังคมมาใชเพื่อการจัดและพัฒนาการศึกษา 
 ขอบขายการบริหารงานงบประมาณ 

1)  การจดัตั้งงบประมาณ 
 (1)  จัดระบบขอมูลสารสนเทศและดัชนีชี้วัดผลผลิตและผลลัพธดานงบประมาณ

ของสถานศึกษา 
 (2)  วิเคราะหแผนพัฒนาสถานศึกษา  โดยพิจารณาจากแผนงาน  งาน  โครงการ

ของฝายตางๆ เพื่อนําไปจัดตั้งเปนแผนงบประมาณของสถานศึกษา 
 (3)  จัดทําแผนงบประมาณตามแผนงาน  งานโครงการใหมีความเชื่อมโยงกับ

ดัชนีช้ีวัด ผลผลิตและผลลัพธของสถานศึกษา 
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 (4)  วิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน  งาน  โครงการ  และจัดตั้ง
งบประมาณของสถานศึกษาเพื่อเสนอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษา 

 (5)  จัดทําคําขอตั้งงบประมาณของสถานศึกษาเสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทําสัญญาบริการสาธารณะ  โดยมีเปาหมายการใหบริการที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถานศึกษา  
โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

2)  การจัดสรรงบประมาณ 
 (1)  จัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหกับฝายตางๆ ภายในสถานศึกษาตามแผนพัฒนา

การศึกษาประจําป  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 (2)  การเบกิจายและการอนุมตัิงบประมาณ 

  ก.  จัดสงแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อขอใชงบประมาณ 
  ข.  เบิกจายงบประมาณประเภทตางๆ ตามแผนปฏิบัติการประจําป 
  ค.  อนุมัติการใชงบประมาณของสถานศึกษาตามประเภท  และรายการที่ไดรับ

งบประมาณ 
 (3)  โอนเงินงบประมาณวงเงินรวมตางประเภท  งบรายจายของแตละแผนงาน                      

งาน  โครงการ 
 (4)  รายงานผลการดําเนินงาน  ผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป  โดยแสดง

รายละเอียด  ผลผลิตและผลลัพธของแผนงาน  งาน  โครงการ  ตามแบบที่กําหนดไปยังสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 

3)  การตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 
 (1)  กําหนดแผนการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ  วิเคราะห  ประเมิน             

ความเพียงพอ  และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน  สอบทานระบบการปฏิบัติงาน  
ความเชื่อถือไดของขอมูล  ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพยสิน 

 (2)  ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย  โดยวางแผน  วิเคราะห
และประเมินประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลในการใชทรัพยากรของหนวยงานในสถานศึกษา  โดยคํานึงถึง
การคุมคาและประหยัด 

  4)  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 (1)  ทุนการศึกษา  สถานศึกษาตองวางแผน  รณรงค  สงเสริมการระดมทุนการศึกษา  

และทุนเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา  จัดทําขอมูลสารสนเทศ  และระบบการรับจายทุนการศึกษาและ
ทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาใหดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  คุมคา  
มีการสรุป  รายงาน  เผยแพร  และเชิดชูเกยีรติผูสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา 
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 (2)  กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา  สํารวจความตองการของนักเรียน  และคัดเลือก            
ผูเสนอกูตามเกณฑที่กําหนด  ประสานการกูยืมเพื่อการศึกษากับหนวยปฏิบัติที่เกี่ยวของในขณะเดียวกัน
สถานศึกษาตองสรางความตระหนักแกผูกูยืมเงินเพื่อการศึกษา  พรอมทั้งติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล
และรายงานผลการดําเนินงาน 

 (3)  กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา  จัดระบบสวัสดิการเพื่อการศึกษาของ
สถานศึกษาใหสอดคลองและเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 (4)  การจัดการทรัพยากร  สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของสถานศึกษา
รวมมือกันใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพโดยรวมกับบุคคลและหนวยงานใหเกิดประโยชนตอ
กระบวนการเรียนการสอนและสถานศึกษา  ส่ิงที่สําคัญคือ  สถานศึกษาควรดําเนินการเชิดชูเกียรติ
บุคคลและหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนการใชทรัพยากรรวมกันเพื่อศึกษาของ
สถานศึกษา 

 (5)  สงเสริมการบริหาร  การจัดหารายได  และผลประโยชนในรูปแบบที่หลากหลาย
ตามแนวทางของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

  5)  การบริหารการเงิน 
 (1)  การเบิกเงินจากคลัง  ยื่นเรื่องขอเบิกเงินพรอมหลักฐานสําหรับรายการที่มิได

จัดสรรและกําหนดใหเบิกเปนเงินกอน  เชน  เงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรใหเขตพื้นที่
การศึกษา  เวนแตกรณีการขอเบิกเงินสําหรับงบประมาณที่จัดสรรและกําหนดใหเบิกเปนวงเงินรวม
ไมตองยื่นใหเขตพื้นที่การศึกษา 

 (2)  รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินในสวนที่อยูในอํานาจของสถานศึกษา 
 (3)  เก็บรักษาเงินที่อยูในอํานาจหนาที่ของสถานศึกษา 
 (4)  จายเงินที่อยูในอํานาจหนาที่ใหบุคลากรหรือผูมีสิทธิโดยตรง  เวนแตกรณี

ที่เปนอํานาจจายเงินของคลังและที่คลังกําหนดใหสวนราชการผูเบิกเปนผูจาย  นอกจากนี้ยังตองหักเงิน 
ณ ที่จายและนําเงินที่หักสงตามอํานาจหนาที่ 

 (5)  นําสงเงินที่อยูในอํานาจหนาที่  โดยนําสงคลังโดยตรงหรือนําสงคลังผาน
ธนาคาร 

  6)  การบริหารบัญชี 
 (1)  จัดทําบัญชีเฉพาะที่อยูในอํานาจหนาที่ของสถานศึกษา 
 (2)  จัดทําทะเบียนเฉพาะที่อยูในอํานาจหนาที่ของสถานศึกษา 
 (3)  จัดทํารายงานทางเงินและงบการเงินสงเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ  รวมทั้งเปดเผยตอสาธารณะชน 
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  7)  จัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี  ทะเบียน  และรายงาน  ยกเวนแบบพิมพกลาง
ที่เขตพื้นที่การศึกษา  หรือหนวยงานตนสังกัด  หรือสวนราชาการที่เกี่ยวของจัดทําขึ้น  เพื่อจําหนาย
จายแจก  การบริหารการพัสดุและสินทรัพย 

 (1)  วางแผนการจัดหาพัสดปุปจจุบันและปลวงหนา 3 ป  เฉพาะสวนที่จัดหาเอง
หรือที่จะรวมมือกบัสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงานอื่นจดัหา 

 (2)  กําหนดรูปแบบรายงานหรือคุณลักษณะ  เวนแตกรณีที่มีแบบรูปรายงานหรือ 
คุณลักษณะเฉพาะมาตรฐานอยูแลว 

 (3)  พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทําและจัดหาพัสดุในระดับ
สถานศึกษา 

 (4)  จัดหาพัสดุดวยเงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา                           
โดยดําเนินการเองหรือรวมมือกับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงานอื่นจัดหาตามแผนการจัดหาพัสดุ
ประจําป 

 (5)  ควบคุมดูแล  บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุในสวนที่เปนอํานาจหนาที่ของ
สถานศึกษา 

 (6)  จดัหาผลประโยชนสินทรัพยในสวนทีอ่ยูในความรับผิดชอบของสถานศกึษา 
 2.3.3  การบริหารงานบุคคล 

 หลักการและแนวคิด 
  1)  ยึดหลักการบริหารเพื่อใหเกิดการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 
  2)  ยึดหลักความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาตามนโยบาย

กฎหมายและหลักเกณฑที่กําหนด 
  3)  ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ขอบขายภารกจิของการบริหารงานบุคลากร 
  1)  การวางแผนอัตรากําลัง 

 (1)  ประเมนิความตองการอตัรากําลัง 
 (2)  จัดทําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษา 
 (3)  เสนอแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
  2)  การกําหนดตําแหนงครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 (1)  สํารวจและรวบรวมขอมลูการขอปรับปรุง  กาํหนดตําแหนงใหสูงขึ้นของครู
และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
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   (2)  ขอกาํหนดตําแหนงเพิ่มเตมิและขออนุมตัิตัดโอนตําแหนงและอตัราเงินเดือน 
   (3)  เสนอขอเปลี่ยนแปลงการกําหนดตําแหนงครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาตอเขตพื้นที่การศึกษา 
   (4)  ดําเนินการตามอํานาจหนาที่และตามที่ไดรับมอบหมาย 
   3)  การเกลี่ยอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (1)  เสนอความตองการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (2)  ดําเนินการสรรหาเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาเปนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
   (3)  ดําเนินการสรรหาและจัดจางบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตําแหนงอัตราจางประจํา
หรืออัตราจางชั่วคราวตามความตองการและความจําเปนของสถานศึกษา  ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบ
และขอบังคับที่เกี่ยวของ 
   4)  การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
   (1)  แจงภาระงาน  มาตรฐานคุณภาพงาน  มาตรฐานวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ
และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบเปนลายลักษณอักษร
   (2)  ดําเนินการทดลองปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรทางการศึกษา   หรือ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผูใหรับการบรรจุตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมาย
กําหนด 
   (3)  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่ไดแจงใหทราบ (อยางนอย
ปละ 2 คร้ัง) 
   (4)  รายงานผลการทดลองปฏิบัติงาน  หรือการเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขมขนแลวแตกรณีตอเขตพื้นที่การศึกษา 
   (5)  ดําเนินการแตงตั้ง  หรือส่ังใหพนจากสภาพการเปนครแูละบุคลากรทางการศึกษา
ตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดเมื่อไดรับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่การศึกษา 
   5)  การยายครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (1)  รวบรวมรายชื่อและขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงคจะขอยาย
และใหความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงคจะขอยายไปปฏิบัติงาน 
   (2)  พิจารณาใหความเห็นชอบครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงคจะขอยาย
มาปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
   (3)  ในกรณีที่เห็นชอบการรับยายใหเสนอเรื่องไปยังผูบริหารสถานศึกษา           
เพื่อขออนุมัติ 
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   (4)  ในกรณีใหความเห็นวาไมสมควรรับยาย  ใหแจงเรื่องไปยังผูบริหารสถานศึกษา  
ตนสังกัดของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงคจะขอยายทราบ 
   (5)  ส่ังยายและสั่งบรรจุแตงตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาแลวแตกรณี          
ตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด 
  6)  การเปลี่ยนแปลงสถานภาพวิชาชีพ 
   (1)  ตรวจสอบคําขอเปลี่ยนสภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความประสงค
จะขอเปลี่ยนแปลงตําแหนงมาดํารงตําแหนงในสถานศึกษานั้นๆ 
   (2)  เสนอแนะใหความเห็นชอบในกรณีที่มีครูและบุคลากรทางการศึกษา               
ขอเปลี่ยนแปลงตําแหนงมาดํารงตําแหนงในสถานศึกษานั้นๆ 
   (3)  ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด 
   7)  เงินเดือนและคาตอบแทน 
   (1)  อัตราเงินเดือนและคาตอบแทนใหเปนไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและ
เปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ 
   (2)  การไดรับเงินเดือนและคาตอบแทนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กฎหมายกําหนด 
   8)  การเลื่อนขัน้เงินเดือน 
   (1)  การเลื่อนขั้นเงินเดือนปกต ิ
    ก.  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กฎหมายกําหนดในฐานะผูบังคับบัญชา 
    ข.  รวบรวมขอมูลพรอมความเห็นของผูมีอํานาจในการประเมินและ
ใหความเห็นในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอคณะกรรมการตามขอ 
ก.  พิจารณา 
    ค.  แจงคําสั่งไมเล่ือนขั้นเงินเดือนใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะ
ผูบังคับบัญชาทราบ  พรอมเหตุผลที่ไมเล่ือนขั้นเงินเดือน 
    ง.  ส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผูมีอํานาจ
ส่ังบรรจุและแตงตั้ง 
   (2)  การเลื่อนขั้นเงินเดือนในกรณีพิเศษ  กรณีถึงแกความตายอันเนื่องมาจาก        
การปฏิบัติหนาที่ 
    ก.  เสนอเรื่องพรอมทั้งขอยุติและรายละเอยีดไปผูบริหารสถานศึกษา 
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    ข.  ดําเนินการดานสวัสดิการใหแกครอบครัวอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนดตามความเหมาะสม 
   9)  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (1)  วิเคราะหความจําเปนในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
   (2)  จัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
   (3)  ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนที่กําหนด 
    (4)  สรางและพัฒนาความรวมมือกับเครือขายในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
    10)  การลาศึกษาตอ 
    (1)  อนุญาตหรือเสนอขออนุญาตการลาศึกษาตอตามนโยบาย  หลักเกณฑและ
วิธีการของเขตพื้นที่การศึกษา  และตามที่กฎหมายกําหนด 
   (2)  เสนอเรื่องการขออนุญาตใหครูและบุคลากรทางการศึกษาลาศึกษาตอ
ใหเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 
   11)  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   (1)  กาํหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของสถานศกึษา
ใหสอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศกึษาที่ อ.ก.ค.ศ. กําหนด 
   (2)  ดําเนนิการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
   (3)  นําผลการประเมินไปใชประโยชนในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 
   (4)  รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานในสวนที่ เขตพื้นที่การศึกษา
รองขอใหรับทราบ 
  12)  การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกยีรต ิ
   (1)  สงเสริมการพัฒนาตนเองของครแูละบุคลากรทางการศกึษาในการปฏบิัติงาน
ใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนามาตรฐานวิชาชพีและคุณภาพการศึกษา 
   (2)  สรางขวัญและกําลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการยกยองเชดิชูเกียรติ
ผูมีผลงานดีเดนและมีคณุงามความดีตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ําหนด 
   (3)  ดําเนินการสรางขวัญและกําลังใจใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามความเหมาะสม 
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   13)  มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   (1)  ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ 
วินัย  มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (2)  ควบคุม  ดูแลและสงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีการประพฤติ
ปฏิบัติตามระเบียบ  วินัย  มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   14)  การสงเสริมวินัยสําหรบัครูและบุคลากรทางการศกึษา 
   (1)  เสริมสรางและพัฒนาใหผูใตบังคับบญัชามีวินัย 
   (2)  ปองกันไมใหผูใตบังคบับัญชากระทาํผิดวินยั 
   15)  การดําเนนิการทางวนิัยครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (1)  การดําเนินการทางวินัยแกครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระทําความผิดวินัย
ไมรายแรง 
    ก.  กรณีมีมูล  ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทําผิดวินัยไมรายแรง
ในฐานะผูบังคับบัญชา 
    ข.  พิจารณาลงโทษทางวินัยหากปรากฏผลการสอบสวนวาครูและบุคลากร
ทางการศึกษากระทําผิดวินัยไมรายแรงตามอํานาจที่กฎหมายกําหนด 
    ค.  รายงานผลการพิจารณาลงโทษทางวินยัไปเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
   (2)  การดําเนินการทางวินัยแกครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระทําความผิดวินัย
อยางรายแรง 
     ก.  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงในฐานะ
ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งหรือรายงานตอผูมีอํานาจแลวแตกรณี 
    ข.  ประสานกับหนวยงานการศึกษาอื่นและกรรมการสอบสวน  กรณี
มีการกระทําผิดวินัยรวมกัน 
     ค.  พิจารณาระดับการลงโทษกรณีความผิดไมรายแรงแลวรายงานเขตพื้นที่
การศึกษา  หรือเสนอระดับการโทษไปยังเขตพื้นที่การศึกษา  กรณีเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 
  16)  การสั่งพักงาน  การสั่งใหออกจากงานไวกอน  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ส่ังใหครูและบุคลากรทางการศึกษาผูกระทําผิดวินัยพักงาน  หรือส่ังใหออกจากงานไวกอน  ในฐานะ
ผูมีอํานาจหนาที่ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
  17)  การลงโทษทางวินัยและรายงานการดําเนินการทางวินัย  ดําเนินการลงโทษ
ทางวินัย  และรายงานการดําเนินการทางวินัยตามที่กฎหมายกําหนด 
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   18)  การอุทธรณ 
   (1)  รับเรื่องอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา  แลวเสนอไปยังผูมีอํานาจพิจารณาดําเนินการตอไป  ในกรณีที่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเสนอเรื่องอุทธรณผานหัวหนาสถานศึกษา 
   (2)  เสนอความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาในการพิจารณาอุทธรณ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ยื่นอุทธรณผานคณะกรรมการสถานศึกษาตอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษา  หรือผูมีอํานาจตามที่กฎหมายกําหนด 
   19)  การรองทุกข  รับเรื่องรองทุกขของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
แลวเสนอไปยังผูมีอํานาจพิจารณาตอไป  ในกรณีที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอเรื่องรองทุกขผาน 
  20)  การออกจากงาน 
   (1)  การลาออก 

 ก.  รับเรื่องการลาออกของครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะ
ผูบังคับบัญชาแลวเสนอไปยังผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งพิจารณา 

 ข.  อนุญาตการลาออกของครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผูมีอํานาจ
ส่ังบรรจุและแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด 

 ค.  ยับยั้งการอนุญาตใหลาออกของครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะ
ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง  หากเห็นวาจําเปน  เพื่อประโยชนแกหนวยงานตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กฎหมายกําหนด 
    (2)  ส่ังใหครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากการปฏิบัติหนาที่  เพื่อรับบําเหน็จ  
บํานาญ  เพราะเหตุทดแทนในฐานะผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมาย
กําหนด 
   21)  ดําเนินการขอรับใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของครู
และบุคลากรในสถานศึกษา  เพื่อเสนอไปยังเขตพื้นที่การศึกษา  ใหดําเนินการตอไป 
   22)  งานทะเบยีนประวัติครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (1)  จัดทําขอมูลทะเบียนประวัติครู  บุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง 
   (2)  ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการเกษียณอายุราชการของครู  บุคลากร
ทางการศึกษา  และลูกจางในสถานศึกษา 
  23)  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
   (1)  ดําเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับครู  บุคลากรทางการศึกษา  
ลูกจางในสังกัด  เพื่อเสนอคําขอตอเขตพื้นที่การศึกษา 
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   (2)  จัดทําทะเบียนผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณของครู  บุคลากรทางการศึกษา  
และลูกจางในสังกัด 
 2.3.4  การบริหารทั่วไป 

 หลักการและแนวคิด 
 1)  ยึดหลักใหสถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาดวยตนเอง

ใหมากที่สุด  โดยเขตพื้นที่การศึกษามีหนาที่กํากับ  ดูแล  สงเสริม  สนับสนุนและประสานงาน
ในเชิงนโยบายใหสถานศึกษาจัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
 2)  มุงสงเสริมประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาตามหลักการบริหารงานที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก  โดยเนนความโปรงใส   
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดยึดกฎเกณฑ  กติกา  ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล  ชุมชน  และ
องคกรที่เกี่ยวของ 

 3)  มุงพัฒนาองคกรในระดบัสถานศึกษาใหเปนองคกรสมัยใหม  โดยนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม  สามารถเชื่อมโยง  ติดตอส่ือสารกันไดอยางรวดเร็วดวยระบบ
เครือขายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 การบริหารงานทั่วไปเปนกระบวนการสําคัญที่ชวยประสานสงเสริม  และสนับสนุนให
การบริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว  โดยมีบทบาทหลัก
ในการประสานสงเสริม  สนับสนุนและการอํานวยความสะดวกตางๆ ในการใหการบริการการศึกษา
ทุกรูปแบบ  ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  ตามบทบาท
ของสถานศึกษา  ตลอดจนการจัดและใหบริการการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องคกร  หนวยงาน  
และสถาบันสังคมอื่น 

 ขอบขายภารกิจของการบริหารงานทั่วไป 
 1)  การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 

 (1)  จัดระบบฐานขอมูลของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาใหสอดคลองกับระบบฐานขอมูลของเขตพื้นที่การศึกษา 

 (2)  จัดระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น  เขตพื้นที่
การศึกษาและสวนกลาง 

 (3)  นําเสนอและเผยแพรขอมูลสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ  การบริหาร  
และการบริการ 

 
 



สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
รา

ชน
คร

ินท
ร์

 

40

2)  การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
 (1)  ประสานงานกบัเครือขายการศกึษาเพื่อแสวงหาความรวมมอื  ความชวยเหลือ               

เพื่อสงเสริมสนับสนุนการศกึษาของสถานศึกษา 
 (2)  เผยแพรขอมูลเครือขายการศึกษาใหบุคลากรในสถานศึกษาและผูเกี่ยวของ

ทราบ 
 (3)  กําหนดแผน  โครงการหรือกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขาย

การศึกษาที่เกีย่วของกับสถานศึกษา 
 (4)  ใหความรวมมือและสนับสนุนทางวิชาการแกเครือขายการศึกษาของ

สถานศึกษาและขอบเขตพื้นที่การศึกษาอยางตอเนื่อง 
3)  การวางแผนการศึกษา 
 (1)  จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ

เปาหมายและทิศทางของเขตพื้นที่การศึกษาและสนองความตองการของบุคคล  ชุมชน  องคกร  
สถาบันและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการวัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

 (2)  เสนอแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธใหเขตพืน้ที่การศึกษาทราบ 
 (3)  จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาหรือ        

แผนกลยุทธของสถานศึกษา 
  4)  งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

 (1)  กําหนดนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาและการใชจายงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่สอดคลองกับนโยบายและกรอบแนวทางการจัดและพัฒนาการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา  และแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

 (2)  จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาประจําปเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก
เขตพื้นที่การศึกษา 

 (3)  จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตามนโยบายและกรอบแนวทางของสถานศึกษา
และตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  รวมกับทรัพยากรของสถานศึกษาหรือที่สถานศึกษาจัดหาไดเอง
 (4)  เสนอแผนปฏิบัตกิารประจําปของสถานศึกษาใหเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ 

 5)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาใหเปนองคกรที่ทันสมัย
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

 6)  การพัฒนามาตรฐานและการปฏิบัติงาน 
 (1)  กําหนดมาตรฐานและดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานแตละดานของสถานศึกษา 
 (2)  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานศึกษา 
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 (3)  ปรับปรุงและพัฒนาทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการประเมนิมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

 7)  วางแผนและดําเนินการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพื่อการศึกษามาใช
ในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

 8)  สนับสนุนขอมูล  รับทราบหรือดําเนินการตามมติของคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาแลวแตกรณี 

 9)  การดําเนินงานธุรการ  ดานการเงิน  การคลัง  บัญชีและพัสด ุ
 (1)  วางระบบงานดานการเงนิ  การคลัง  และการพัสดุของสถานศึกษา 
 (2)  ดําเนินการจัดซื้อ  จัดจาง  และการจดัทําบัญชีตามระเบียบทีก่ําหนด 
 (3)  ขอเบิกจายงบประมาณไปยังคลังจังหวัดผานเขตพื้นที่การศึกษาตามระบบ

ที่กําหนด 
 (4)  กํากับ  ตรวจสอบ  ติดตามการใชจายงบประมาณภายในสถานศึกษา

ใหเปนไปตามแผนและระเบียบที่กําหนด 
  10)  จัดระบบการสงเสริม  สนับสนุน  และอํานวยความสะดวกในการบริหารงานบุคคล  

ตั้งแตการสรรหา  บรรจุ  แตงตั้ง  โยกยาย  การพัฒนา  สิทธิประโยชนและสวัสดิการ  ตลอดจน        
การดําเนินการทางวินัยตามบทบาทความรับผิดชอบของสถานศึกษา 

  11)  บํารุง  ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา
ใหอยูในสภาพที่มั่นคง  ปลอดภัย เหมาะสม  และพรอมที่จะใชประโยชน 

 12)  การจดัทําสํามะโนผูเรียน 
 (1)  ประสานงานกับชุมชนและทองถ่ินในการสํารวจและจัดทําสํามะโนผูเรียน

ที่จะเขารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 
 (2)  เสนอสํามะโนผูเรียนใหเขตพื้นที่การศกึษารับทราบ 

 13)  การรับนกัเรียน 
 (1)  กําหนดเขตพื้นที่บริการการศึกษาของแตละสถานศึกษา  โดยประสานงาน

กับเขตพื้นที่การศึกษา 
 (2)  กําหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษาโดยประสานงานกับเขตพื้นที่

การศึกษา 
 (3)  ดําเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กําหนด 
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 14)  การจัดตั้ง  ยุบ  รวมหรือเลิกสถานศึกษา  โดยการเสนอขอมูลและความตองการ
ในการยุบรวม  เลิก  หรือเปลี่ยนสภาพสถานศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษา  โดยผานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 15)  การอํานวยการและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

 (1)  สํารวจความตองการในการเขารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบ  ทั้งในระบบ                  
นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 (2)  กําหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัยตามความตองการของผูเรียน
และทองถ่ินที่สอดคลองกับแนวทางของเขตพื้นที่การศึกษา 

 (3)  ดําเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบหนึ่ง  หรือทั้ง 3 รูปแบบตามความเหมาะสม
และศักยภาพของสถานศึกษารวมทั้งเชื่อมโยง  ประสานความรวมมือและสงเสริม  สนับสนุน
การจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

  16)  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 (1)  กําหนดแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
 (2)  ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาในทุกดาน  ซ่ึงครอบคลุมถึง                  

การประสานความรวมมือกับบุคคล  ชุมชน  องคกร  หนวยงาน  สถาบันสังคมและสถานศึกษาอื่น
ในการใชทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมกัน 

 17)  การทัศนศึกษา 
 (1)  วางแผนการนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 
 (2)  ดําเนินการนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษาตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กําหนด 
 18)  ดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวม

ในการจัดกิจกรรมอยางหลากหลายตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน 
 19)  การประชาสัมพันธงานการศึกษา 

 (1)  วางแผนการประชาสัมพันธงานการศึกษาของสถานศึกษา 
 (2)  ดําเนินการประชาสัมพันธงานการศึกษาตามแนวทางที่กําหนด 
 (3)  ติดตาม  ประเมินผล  ปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธการศึกษาของ

สถานศึกษา 
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 20)  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  สงเสริม  สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของ
บุคคล  ชุมชน  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

 21)  งานประสานราชการกับสวนภูมภิาคและสวนทองถ่ิน 
 (1)  ประสานความรวมมือกับหนวยราชการสวนภูมิภาคในการจัดและพัฒนา

การศึกษาของสถานศึกษา 
 (2)  ประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และสถานศึกษา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจดัและพัฒนาการศึกษารวมกัน 
 22)  งานกํากับดูแลสถานศึกษา  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและรายงาน 

 (1)  จัดระบบการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา 

 (2)  จัดทําเกณฑมาตรฐาน  ตัวบงชี้  และเกณฑการติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินผล การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

 (3)  ดําเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาตามระบบที่กําหนดไว 

 (4)  รายงานผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหสาธารณชนรับทราบ 
 (5)  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และรายงาน

ผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 23)  การจัดระบบควบคุมภายในหนวยงาน 

 (1)  วางแผนการจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
 (2)  ดําเนินการควบคุมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานตรวจเงินแผนดิน

กําหนด 
 จากการบริหารโรงเรียนวัดคูมอญสรุปไดวา 
 ในการบริหารงานนั้นแบงออกไดเปน 4 ดาน  ดังนี้ 
 1)  การบริหารวิชาการ  ประกอบดวย  หลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนากระบวนการ 

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  การประกันคุณภาพ  การพัฒนาสื่อ  เทคโนโลยี  แหลงเรียนรู 
 2)  การบริหารงบประมาณ  ประกอบดวย  การวางแผนงบประมาณ  การตรวจสอบ  

ประเมินประสิทธิภาพการใชจาย  งบประมาณ  กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา  การบริหารการเงิน
และบัญชี 
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  3)  การบริหารงานบุคคล  ประกอบดวย  การวางแผนอัตรากําลัง  การสรรหา  บรรจุ  
แตงตั้ง  การยาย  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การพัฒนาครู  การศึกษาตอ  การดําเนินการทางวินัย  และ
การรักษาวินัย  การอุทธรณ  การลาออก  การขอใบประกอบอาชีพ  การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ 

 4)  การบริหารทั่วไป  ประกอบดวย  การพัฒนาระบบขอมลูสารสนเทศ  การพัฒนา
เครือขายสถานศึกษา  การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผนการจัดทําแผนประจําป  การจัดทําสํามะโน
ผูเรียน  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  การประชาสัมพันธ  การประสานงานกับสวนภูมิภาค
และทองถ่ิน  การจัดระบบควบคุมภายใน 

 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  

 2.4.1  งานวิจยัภายในประเทศ 
 กรชกร  ชวติ (2544, บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัด

การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ  ที่ตั้งอยูนอกเขตเทศบาล  
พบวา  ผูปกครองนักเรียนจําแนกตามระดับการศึกษา  การประกอบอาชีพ  และขนาดโรงเรียน  
มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศกึษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ  
ที่ตั้งอยูนอกเขตเทศบาล  โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง  โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  
ดังนี้  ดานบริการ  ดานปกครองนักเรียน  ดานวิชาการ  ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  
และดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  การทดสอบสมมติฐาน  พบวา  ผูปกครองนักเรียน
ที่ประกอบอาชพีแตกตางกัน  มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
กรมสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ  ที่ตั้งอยูนอกเขตเทศบาล  โดยรวมเปนรายดาน 4 ดาน  คือ  
ดานวิชาการ  ดานปกครองนักเรียน  ดานอาคารสถานที่  และสภาพแวดลอมและดานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนไมแตกตางกัน  แตผูปกครองนักเรียนที่ประกอบอาชีพอิสระ  มีความพึงพอใจ
ตอการจัดการศึกษาดานบริการ  มากกวากลุมที่ประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ธิดาพร  เหลาวิเศษกุล (2544, บทคัดยอ) ศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอ              
การบริหารงานของโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา  จังหวัดภูเก็ต  พบวา  ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียน  
ที่มีตอการบริหารงาน  โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง  โดยผูปกครองนักเรียนระดับ
กอนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษามีความคิดเห็นตอการบริหารงาน โดยภาพรวมและ
ดานการบริหารงานวชิาการ  การบริหารงานกิจการนักเรียน  การบริหารงานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ดานบริหารงานบุคคล  
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การบริหารงานธุรการการเงิน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการบริหารงาน
อาคารสถานที่ไมแตกตางกัน  ผูปกครองนักเรียนที่มีอาชีพใหบริการ  รับจาง  ทําการเกษตร  และ 
มีอาชีพรับราชการ  หรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ  ธุรกิจเกี่ยวกับการคา  หรือทํางานบริษัท  หรือ
อาชีพที่ตองใชวิชาชีพ  มีความคิดเห็นตอการบริหารงาน  โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
  มาริษา  เทศปลื้ม (2547, บทคัดยอ) ศึกษาความตองการของผูปกครองที่มีตอการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนวัฒนานุศาสน จังหวัดชลบุรี พบวา  ผูปกครองนักเรียน
มีความตองการตอการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนวัฒนานุศาสน
รวมอยูในระดับมาก  รายดานพบวา  ผูปกครองนักเรียนมีความตองการดานหลักสูตรและการนําหลักสูตร
ไปใชดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ดานวัสดุประกอบ
หลักสูตรและสื่อการเรียนรูอยูในระดับมาก และผูปกครองที่มีความสัมพันธกับนักเรียนตางกัน  
มีความตองการตอการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนวัฒนานุศาสน  
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนรูไมแตกตางกัน ยกเวน  
ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

 ชวาลา  กันทอง (2548, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เร่ืองการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครอง
นักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบุญจิตวิทยา  จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา  
1)  ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบุญจิตวิทยาจังหวัดชลบุรี
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  2)  ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบุญจิตวิทยาจําแนกตามระดับการศึกษาของผูปกครองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
3)  ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบุญจิตวิทยา จังหวัดชลบุรี
จําแนกตามอาชีพของผูปกครองโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  ยุทธนา ศรีพิจารณ (2547, บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเซนตแอนโทนี พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเซนตแอนโทนี้ โดยรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบตามเพศ ระดับ
การศกึษาของผูปกครอง ระดับชั้นเรียนของบุตร ธิดา และอาชีพ พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

 รจนา  ไชยโกฏิ (2548, บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอ
การบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดตราด พบวา ความพึงพอใจ
ของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา อําเภอเมือง จังหวัด
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ตราด โดยรวม อยูในระดับปานกลาง และรายดาน เรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอยได คือ 
การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานวิชาการ การบริหารทั่วไป และการบริหารงานบุคคล  

 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลชุมชน
วิมลวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดตราด จําแนกตามอาชีพ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา อําเภอ
เมือง จังหวัดตราด จําแนกตามระดับชั้นของนักเรียนในปกครอง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

 สายสวาท  พันธุอุดม (2548, บทคัดยอ) ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหาร
โรงเรียนมารีวิทย จังหวัดชลบุรี พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหารโรงเรียนมารีวิทย 
จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหาร 
งานบุคลากร และดานการบริหารทั่วไปอยูในระดับมาก สวนดานการบริหารงานงบประมาณอยูใน
ระดับปานกลาง  ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหารโรงเรียนมารีวิทย จังหวัดชลบุรี 
โดยรวมและรายดาน จําแนกตามวุฒิการศึกษาของผูปกครองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ  
ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหารโรงเรียนมารีวิทย จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายดาน 
จําแนกตามอาชีพของผูปกครองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอ
การบริหารโรงเรียนมารีวิทย จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายดาน จําแนกตามรายไดของผูปกครอง
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 

 อํานวย  แกมนิล (2550, บทคัดยอ) ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนบานคลองสิบสาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา ความพึงพอใจ
ของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานคลองสิบสาม สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ความพึงพอใจของผูปกครอง
นักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานคลองสิบสาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแกว เขต 1 จําแนกตามชวงชั้นโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานคลองสิบสาม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมและรายดาน แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บานคลองสิบสาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกตามอาชีพ โดยรวม
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบริหารงานวิชาการ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูปกครองนักเรียนที่ประกอบอาชีพเพาะปลูก
มีความพึงพอใจมากกวาผูปกครองที่ประกอบอาชีพปศุสัตว 
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 2.4.2  งานวิจยัตางประเทศ   
 งานวิจยัตางประเทศที่เกีย่วของที่ไดศึกษา  มีดังนี ้
 บารนส (Barnes, 1995, p. 315-A) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการเรียนการสอนของผูปกครอง

นักเรียน พบวา การมีสวนรวมกับการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยอุดมคติแลวผูปกครองตองการ
มีบทบาทที่โรงเรียนหรือชั้นเรียน แมวาจริงๆ แลวการมีสวนรวมของพวกเราจะไมเห็นไปตามอุดมคติ
ดังกลาว  และไดพบวาผูปกครองยังมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับโรงเรียนที่บาน
ดวยการศึกษาครั้งนี้ใหหลักฐานเพิ่มเติมวา  บิดามารดาชาวอเมริกัน-อัฟริกันมีความประสงคที่จะมีสิทธ์ิ
มีเสียงเกี่ยวกับการเรียนการสอนลูกๆ ของตน  ซ่ึงบงชี้วา  บิดามารดาชาวอเมริกัน-อัฟริกันเห็นคุณคา
ของการศึกษา  และเห็นวาโรงเรียนจําเปนตองตระหนักถึงความคาดหวังดานการศึกษาและวัฒนธรรม
ของผูปกครองดวย 

ยีโอแมน (Yeoman, 1978, p. 5843-A) ไดทําการวิจัยเร่ือง  ความสัมพันธของทัศนคติของ
ผูปกครองกับตัวแปรคัดเลือกในโรงเรียนประถมศึกษา  ที่ไดรับการคัดเลือกจากกลุมของโรงเรียน
ในเขตเมืองวอชิงตัน  มลรัฐอินเดียนา  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูปกครองนักเรียนที่มีบุตรหลานเขารับ
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาแบบ non-IGE เขตเมืองวอชิงตัน  พบวา 

 1)  ผูปกครองสวนมากภูมิใจในโรงเรียนประถมศึกษาแบบ non-IGE เขตเมืองวอชิงตัน  
แลวรูสึกวามีโปรแกรมการศึกษาทั้งหมดมีคุณภาพสูง 

 2)  ผูปกครองพอใจในเรื่องความสัมพันธระหวางครูกับเด็ก  การเรียนการสอน  
การเคารพซึ่งกันและกัน 

 3)  ผูปกครองสวนมากเห็นวาเด็กๆ มีความสุขสบายในบรรยากาศในหองเรียน  
มีความกาวหนาในดานประสบการณ  และกระตือรือรนที่จะไปโรงเรียน 

 4)  ผูปกครองเห็นวา  กฎ  ระเบียบ  และนโยบายของโรงเรียนเปนเหตุเปนผลและ
ระเบียบการควบคุมในโรงเรียนนั้นไมเขมงวดเกินไป 

 5)  ผูปกครองมีทศันคติที่ดีตอความสัมพันธระหวางผูปกครองกับโรงเรียน 
 6)  ผูปกครองสวนมากพอใจในความเหมาะสมของบัตรรายงานความกาวหนาของ

นักเรียน  และไมรูสึกวาเนนเรื่องเกรดมากเกินไป 
 7)  ผูปกครองสวนมากชอบการบันทึกเกี่ยวกับความกาวหนาของนักเรียน  ตลอดจน

ไปถึงการบันทึกการประเมินผลการเรียน  ซึ่งเปนแบบตรวจสอบทักษะเฉพาะวิชา  และรายงาน
โดยใชเกรด A, B, C, D และ F 

 8)  ผูปกครองสวนมากสนใจโปรแกรมการศึกษาแบบเลอืกสําหรับเด็ก 



สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
รา

ชน
คร

ินท
ร์

 

48

 ไวเทเคอร (Whitaker, 1978, p. 3839-A) ไดศึกษาทัศนะของผูปกครองและผูบริหารที่มี
ตอการมีสวนรวมของประชาชน  บริเวณที่ตั้งของโรงเรียนในเมือง  เกี่ยวกับการวินิจฉัยส่ังการหรือ 
การตัดสินใจดานการศึกษา  พบวา  ผูปกครองรูสึกวาความไมสะดวกในการรับขอมูล  หรือประกาศ
เกี่ยวกับโรงเรียน  เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมในเรื่องนโยบายการตัดสินใจทางการศกึษา  แตผูบริหาร
กลับเห็นวา  ผูปกครองยังคงมีอิทธิพลตอโรงเรียน  แมวาจะมีความสนใจนอยก็ตาม  ผูวิจัยจึงไดสรุปวา  
ชุมชนมีความสําคัญและควรมีสวนรวมในการปรับปรุงโรงเรียน  ซ่ึงบุคลากรในโรงเรียนควรตระหนักถึง
และวางโครงการรวมกัน  ใหบุคคลในชุมชนเขามามีสวนรวมกับโรงเรียนดวย 

 ฮากาเนน (Hakanen, 1975, p. 6004-A) ไดสํารวจความคิดเห็นของผูปกครองและ
กลุมนักวิชาการ  เกี่ยวกับการติดตอส่ือสารระหวางโรงเรียนกับชุมชน  โดยแยกเปนดานตางๆ คือ            
ดานขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบุคคล  โครงการเรียนการสอน  ระดับการลงทุนทางการศึกษา  คณะครู  
อาจารย  กลุมผูบริหารโรงเรียน  หมวดเบ็ดเตล็ด  โดยใชกลุมตัวอยาง  ในรัฐเซาทดาโกตา  ซ่ึงผลการวิจัย  
พบวา 

 1)  ผูปกครองยังขาดความรูที่เพียงพอเกี่ยวกับความเปนไปของโรงเรียน  และการศึกษา
ไดเสนอแนะใหมีการติดตอส่ือสารระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหมากขึ้น 

 2)  การขาดขอมูลขาวสารการติดตอภายในชุมชน  ทําใหผูปกครองขาดความสัมพันธกัน
ภายในชุมชน  เครื่องมือที่ใชในการติดตอยังไมเพียงพอ  มีขอเสนอแนะใหมีการแจงนโยบาย 

 การติดตอระหวางโรงเรียนกับชุมชน  พบวา  ความคาดหวังของโรงเรียนที่เกี่ยวกับชุมชน
สอดคลองกับความตองการของชุมชนที่จะมีสวนรวมกับทางโรงเรียน  สําหรับความคาดหวังของ
ครูใหญ  โรงเรียนประถมศึกษา  พบวา 

 1)  ครูใหญคาดหวังที่จะใหผูปกครองนักเรียนไดเขามามีสวนรวมเกี่ยวกับกิจการ
หรือการวางโครงการของโรงเรียนดวย 

 2)  ครูใหญหวังที่จะใหทองถ่ิน  สังคม  องคการศาสนา  หันมาใหความสนใจเกี่ยวกับ
การเรียนรู  การอบรมสั่งสอนเด็กใหมากยิ่งขึ้น 

 3)  ครูใหญหวังที่จะใหการทํางานมีความคาบเกี่ยวกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน  
และอยากใหชุมชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาตางๆ ของเด็กดวย 

 4)  ครูและผูปกครองมีความตองการที่จะใหครูใหญมีที่พัก  หรือที่อยูอาศัย  ภายใน
บริเวณโรงเรียน 

 5)  ครูใหญมีความเห็นวา  การสื่อความหมายระหวางโรงเรียนกับชุมชนมีอุปสรรค  
คือ  การทําใหความหมายของสิ่งหนึ่งสิ่งใดถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  อันเนื่องมาจากการถายทอด
ขาวหรือการสงขาว  เกิดความผิดพลาด 
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 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวกับความคิดเห็น
ของผูปกครองตอการจัดการศึกษา  สรุปไดวา  การจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ  และ
มีคุณภาพมากเทาไร ก็ทําใหผูปกครองใหความศรัทธา  เสื่อมใส  และไววางใจ  โรงเรียนที่พรอม
จะสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนนั้นและจากที่กลาวมา  พบวาโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีจํานวนนักเรียนแตกตางกัน  และบางแหงมีผูสงบุตรหลาน
ไปเขาเรียนเปนจํานวนมาก  ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดคมูอญ  โดยใชแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ  จํานวน 4 ดาน  คือ 

  1)  การบริหารวิชาการ  ประกอบดวย  หลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนากระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  การประกันคุณภาพ  การพัฒนาสื่อ  เทคโนโลยี  แหลงเรียนรู 

  2)  การบริหารงบประมาณ  ประกอบดวย  การวางแผนงบประมาณ  การตรวจสอบ  
ประเมินประสิทธิภาพการใชจาย  งบประมาณ  กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา  การบริหารการเงิน
และบัญชี 

  3)  การบริหารบุคลากร  ประกอบดวย  การวางแผนอัตรากําลัง  การสรรหา  บรรจุ  
แตงตั้ง  การยาย  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การพัฒนาครู  การศึกษาตอ  การดําเนินการทางวินัย  และ
การรักษาวินัย  การอุทธรณ  การลาออก  การขอใบประกอบอาชีพ  การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ 

  4)  การบริหารทั่วไป  ประกอบดวย  การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ  การพัฒนา
เครือขายสถานศึกษา  การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผนการจัดทําแผนประจําป  การจัดทําสํามะโน
ผูเรียน  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  การประชาสัมพันธ  การประสานงานกับสวนภูมิภาคและ
ทองถ่ิน  การจัดระบบควบคุมภายใน 
 


