
การศึกษาความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

สุวรรณภา  งามดี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

พ.ศ. 2550 

DPU



  A STUDY OF  PRIVATE  SCHOOL  ADMINISTRATORS  AND  TEACHERS’ NEEDS  
FOR  SERVICES  AND  SUPPORTS  FROM  EDUCATIONAL  SERVICE  

AREA  OFFICE  IN  SAMUTPRAKARN  PROVINCE 

 
 
 
 
 
 
 

 
SUWANNAPA   NGAMDEE 

 
 
 
 
 
 
 
 

A  Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Education  

Department of Education Management 
Graduate School, Dhurakij Pundit University 

2007 

DPU



การศึกษาความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครู 
โรงเรียนเอกชน  จากสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการ  

  A STUDY OF  PRIVATE  SCHOOL  ADMINISTRATORS  AND  TEACHERS’ 
NEEDS  FOR  SERVICES  AND  SUPPORTS  FROM  EDUCATIONAL  SERVICE 

AREA  OFFICE  IN  SAMUTPRAKARN  PROVINCE 
 

 
 
 
 
 

สุวรรณภา  งามดี 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

พ.ศ. 2550 

DPU



 ค 

หัวขอวิทยานพินธ  การศึกษาความตองการบริการและการสนบัสนุนของผูบริหารและครู  
                                        โรงเรียนเอกชนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการ 
ช่ือผูเขียน  สุวรรณภา  งามดี 
อาจารยที่ปรึกษา  ศาสตราจารย ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยธุยา 
สาขาวิชา  การจัดการการศึกษา 
ปการศึกษา  2549 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยเชิงสํารวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความตองการบริการและการสนับสนุน
ของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการ ใน    
8 งาน ไดแก  กลุมอํานวยการ   กลุมบริหารงานบุคคล  กลุมนโยบายและแผน  กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน  และหนวยตรวจสอบภายใน โดยเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง จํานวน  192  คน ประกอบดวยผูบริหาร 48  คน ครูรับผิดชอบงานดานบุคคล 48  คน ครู
รับผิดชอบงานดานวิชาการ 47  คน  ครูรับผิดชอบงานดานการเงิน 48  คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น วิเคราะหขอมูลเปนคารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนตองการใหกลุมอํานวยการบริการและการสนับสนุน

ใหมีการเบิกจายเงินอุดหนุนหรือเงินโครงการอื่น ๆ  ตรงตามกําหนดเวลา และใหความรูแกบคุลากร
ที่ปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวนักเรียน     

2 . ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนตองการใหกลุมบริหารงานบุคคลใหการสนับสนุน
บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีโอกาสศึกษาตอและจัดอบรมแกบุคลากรใหทันตอ
ความเปลี่ยนแปลงดานการจัดการศึกษาในปจจุบัน 

3 . ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนตองการใหกลุมนโยบายและแผนใหการอบรมและ
ใหความรูเรื่องระบบสารสนเทศ ในการบริหารงานโรงเรียน  และใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับวิธี
พัฒนายุทธศาสตรในการบริหารงานโรงเรียนใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 
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4. ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนตองการใหกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาการสงเสริม
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และการสงเสริมการพัฒนาดานกิจการนักเรียนของ
สถานศึกษา 

5. ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนตองการใหกลุมนเิทศ ติดตามและประเมินผลการ  
จัดการศึกษาประสานงานในการสงเสริมและสนับสนุนใหผูบริหารและครูเขาอบรมสัมมนาทาง
วิชาการ และการใหความรูดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

6. ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนตองการใหกลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาการเผยแพรขอมูลสารสนเทศดานประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทั้งในระดับสถานศึกษา
และเขตพื้นที่การศึกษา และการเยี่ยมโรงเรียนเพื่อใหคําปรึกษาแบบกัลยาณมิตร 

7. ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนตองการใหกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนอํานวย
ความสะดวกในการเบิกเงินสวัสดิการสงเคราะหครูใหญและครู  และการตรวจสอบเกี่ยวกับการ
ขอรับเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวนักเรียน 

8. ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนตองการใหหนวยตรวจสอบภายในกําหนดเวลาการ
ตรวจสอบที่ชัดเจนและแจงใหสถานศึกษาทราบลวงหนา  และการใหคําปรึกษาในเรื่องของการ
ตรวจสอบและติดตามผลการใชเงินงบประมาณโครงการตาง ๆ 
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ABSTRACT 

 
This research aimed  to study the needs of  private school  administrators and teachers 

for services and supports from the office of Educational Service Samutprakarn Province in 8 units: 
Administrative Unit, Personnel Administration Unit, Policy and Planning Unit, Education  
Management Support Unit, Supervision, Follow-up and Assessment Unit, Education Efficiency 
Promotion Unit, Private Education Promotion Unit, and Internal Audit Unit. Sampling group 
consisted of 48 administrators, 48 personnel teachers, 47 academic teachers, 48 financial  teachers, 
with the total of 192. Questionnaires were used to collect the data, and analyzed by  percentage, 
mean and  standard  deviation. 

The result of study were as follows:  
1.  The administrators and teachers  of  private schools  needed   supports  from 

Administrative Unit as follows: on time on  disbursement of  payment for financial support  and 
other  projects  as well  as  providing  knowledge  to  personnel in-charge of disbursement for  
student per-head  expenses. 

2. The administrators and teachers of private school needed from Personnel  
Administration  Unit to support teachers with  education  lower than bachelors’ degree to further 
their studies as well as to provide training to personnel to cope with changing education .  

 3.  For Policy and Planning Unit, administrators and teachers needed training about 
school information system for management and needed  suggestions for strategic development of 
school  management  quality to serve local   needs. 
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4. The administrators  and  teachers of  private schools needed from Education  
Management Support Unit, to support the education quality  development of  schools, and to 
support the  student  activity  development. 

5. The administrators and teachers of private schools needed from Supervision 
Follow-up, and Assessment Unit, to cooperate and support  administrators and teachers to attend 
academic  seminar  and  to provide teaching process knowledge of student – centered. 

6. The administrators and teachers of private schools needed from Education 
Efficiency Promotion Unit, to  publicize  the  education  management  efficiency of schools in 
education  area, and   school   visit  with  friendly  supervision  . 

7. The administrators and teachers of private schools needed from Private Education 
Promotion Unit, to provide convenience for the disbursement of welfare to the principals and 
teachers, and  to  investigate the disbursement of the  student  per- head  expenses support for 
each  student. 

8. The administrators and teachers of private schools needed from Internal Audit 
Unit, to set the inspection schedule as well as to inform the schools in advance, and to provide 
suggestions  about   the  inspection   and   assessment   for  budget spending  of  several projects.   
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ว ิท ย า น ิพ น ธ ฉ บ ับ นี ้สํ า เ ร ็จ ส ม บ ูร ณ ไ ด ด ว ย ค ว า ม ก ร ุณ า อ ย า ง ส ูง จ า ก                     
ดร.สมานจิต  ภิรมยร่ืน ประธานกรรมการสอบ  ศาสตราจารย  ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ที่ทานไดใหความรู ใหคําปรึกษา ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรอง
ตาง  ๆ  ดวยความเอาใจใสอยางสม่ํา เสมอเพื่อใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณ  และ
ขอขอบพระคุณกรรมการสอบวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.สมถวิล  ธนะโสภณ และ       
ดร.ธนีนาฏ  ณ สุนทร ที่ใหความกรุณามาเปนคณะกรรมการสอบรวม  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารยที่กลาวขางตนเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารยผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ไดกรุณาสละเวลาตรวจสอบ
เครื่องมือดวยความเอาใจใส และใหคําแนะนํา อันเปนประโยชนที่ทําใหผูวิจัยไดนํามาปรับปรุง
เพื่อใหถูกตอง ซ่ึงประกอบดวย นายชาญวิทย  จรตระการ  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นายสุรพล  เมฆแดง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1   นางสาวประภาพรรณ  เส็งวงศ  หัวหนากลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1 ดร.คณาพร   คมสัน  
ศึกษานิเทศก คศ.2   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  และรองศาสตราจารย  
ลินจง  อินทรัมพรรย  ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนอูทิพย  และขอขอบพระคุณผูบริหารและครูโรงเรียน
เอกชน ในจังหวัดสมุทรปราการ  ทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

ขอขอบพระคุณผูใหกําลังใจและผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จและเหนือส่ิงใดคือบุญคุณ
ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยที่ไดมอบทุนการศึกษาประเภทขาราชการใหตลอดระยะเวลา
การศึกษาจนจบหลักสูตรและคณาจารยทุกทานที่ไดใหคําปรึกษา ดูแล และใหคําชี้แนะแนวทางการ
วิจัยเพื่อเปนประโยชน สําหรับการวิจัยในครั้งนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี  จึงขอกราบขอบพระคุณ
เปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
       สุวรรณภา  งามดี  
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บทที่ 1 
บทนํา  

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

จากที่ไดมกีารประกาศพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ.2546  ลงในราชกิจจานุเบกษาและซึ่งเปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของชาติ  
ฉบับใหม  มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่  7  กรกฎาคม  2546 เปนตนมา (วารสารครูเชียงใหม,2547 : 33)   
และมีการกําหนดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น  จํานวน  175  เขต ทั่วประเทศ มีหนาที่กํากับ  
ดูแลการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานการศึกษาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการศึกษายุค
ใหม 

จังหวดัสมุทรปราการเปนจงัหวัดที่อยูติดกับกรุงเทพมหานคร  แบงเขตการปกครอง  6   

อําเภอ คือ  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  อําเภอพระประแดง  อําเภอบางพลี  อําเภอบางบอ  อําเภอ 
พระสมุทรเจดีย และกิ่งอําเภอบางเสาธง  ลักษณะทั่วไปของจังหวัดสมุทรปราการเปนแหลง
อุตสาหกรรมมีโรงงานมากมายจึงมีการหลั่งไหลของประชากรมาอยูอาศัยเปนจํานวนมากเพื่อหา
งานทําพรอมกับนําบุตรของตนมาเขาเรียนทั้งในโรงเรียนภาครัฐและเอกชน  จึงทําใหเกิดปญหาใน
เรื่องของการยายถ่ินเพื่อเขามาเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ แตเมื่อผูปกครองไมมีงานทําและ
เดินทางกลับบานตนเองในตางจังหวัดก็จะนําบุตรของตนเองกลับไปพรอมกัน  จึงทําใหเกิดปญหา
ในเรื่องของการเรียนและอื่น ๆ  ตามมาเด็กที่เรียนในโรงเรียนภาครัฐก็จะมีปญหานอยเพราะไมมี
การเก็บคาธรรมเนียมการเรียน  สําหรับโรงเรียนเอกชนมีการเก็บคาธรรมเนียมการเรียนตามระเบยีบ
ของสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนตามประกาศหลักเกณฑวิธีการและ
เงื่อนไขการขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียมการเรียนและคาธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชน  มาตรา 
15 (1)  (รายงานการประชุมผูบริหารโรงเรียนเอกชน คร้ังที่ 3/2548)  ซ่ึงปญหาไมจายคาธรรมเนียม
การเรียนใหโรงเรียนเมื่อมีนักเรียนยายออกเปนจํานวนมาก จึงสงผลตอการจายเงินเดือนใหครู
เนื่องจากผูรับใบอนุญาตโรงเรียนตองนําเงินคาธรรมเนียมการเรียนสวนหนึ่งมาจายเปนเงินเดือน
ใหแกครูดวย   เพราะรัฐไดใหการสนับสนุนดานการเงินแกโรงเรียนเอกชนในดานเงินอุดหนุน
คาใชจายรายหัวนักเรียนซึ่งสมทบเปนเงินเดือนครู (ปฐมพงศ   ศุภเลิศ, 2549: 34)   ดังนั้นโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ จึงตองการใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดูแลในเรื่องดังกลาว 
และถือวาเปนปญหาสําคัญอยางหนึ่งของโรงเรียน  ที่ตองการใหมีการชวยเหลืออยางเรงดวน 
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   ในอดีตการจัดการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการอยูในความรับผิดชอบของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2459  โดยมีศึกษาธิการจังหวัดเปนผูบริหาร
ของหนวยงาน  มีอํานาจหนาที่ดานการศึกษา  การศาสนา และการวัฒนธรรมโดยรับผิดชอบการ
บริหารการศึกษาทุกระดับประเภทในจังหวัด  แตเมื่อป พ.ศ.2523  ไดมีการโอนความรับผิดชอบงาน
ดานการศึกษาระดับประถมศึกษาใหกับสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด (มปป.,  2539:23)  โดยมี
ผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดเปนผูบริหารของหนวยงาน ตอมาในป พ.ศ.2535 ไดมีประกาศ
จัดตั้งสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด  (สวง  กาญจนากร, 2539: 35 – 36) มีผูอํานวยการสามัญศึกษา
จังหวัดเปนผูบริหารของหนวยงาน มีการโอนการบริหารการศึกษาดานมัธยมศึกษาใหไปอยูกับ
สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด กํากับ ดูแลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลายทั้งจังหวัด  ดังนั้นสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจึงรับผิดชอบการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน
พรอมกับทําหนาที่เปนผูแทนกระทรวงศึกษาธิการและรับผิดชอบงานที่ผูวาราชการจังหวัด
มอบหมายใหปฏิบัติราชการอันเปนหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัด 

เมื่อมีประกาศพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตวันที่  7
กรกฎาคม  2546  ทําใหสํานักงาน   3  แหง คือสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ  และสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ  
ถูกยุบรวมเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในจังหวัดสมุทรปราการ มีสํานักงาน 2 เขต คือ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 รับผิดชอบการศึกษาในอําเภอเมืองสมุทรปราการ  
อําเภอพระประแดง  และอําเภอพระสมุทรเจดีย  สวนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2  รับผิดชอบการศึกษาในอําเภอบางพลี   อําเภอบางบอ และกิ่งอําเภอบางเสาธง  การบริหาร
เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ มีภารกิจและอํานาจหนาที่ในการกํากับ ดูแล  สนับสนุน
จัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสาน สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชน
ในเขตพื้นที่การศึกษา  ประสาน  สงเสริม และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรตาง ๆ  
หนวยงานและบุคคลอื่นที่จัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย และไดมาตรฐานการศึกษาตลอดจน
จัดระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคลทั้งที่
เปนสถานศึกษาในสังกัดและที่เปนสถานศึกษาในกํากับใหเปนไปตามเปาหมายวาดวยการดังกลาว 
สถานศึกษาซึ่งเปนหนวยปฏิบัติมีอิสระทางการบริหาร  และการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไปจึงเปนหนวยงานที่อํานวยความสะดวกให
สถานศึกษาและหนวยงานการจัดการศึกษาอื่น ใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางคลองตัวมีความเปน
อิสระสามารถใหบริการทางการศึกษาไดอยางทั่วถึงอยางมีคุณธรรม  
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ปจจุบันโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงจัดการศึกษาในระดับการศึกษา      
ขั้นพื้นฐานอยูในการกํากับดูแลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชบัญญัติการบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  แตบุคลากรยังไมเขาใจแนวการปฏิบัติการประสานงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเทาที่ควร  การดําเนินงาน  การประสานงานโรงเรียนเอกชนกับ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  ในอดีตมีแนวปฏิบัติเปนแนวเดียวกันและมีความเขาใจ  ทําใหไมมี
ปญหาในการดําเนินงานและการติดตอประสานงาน แตปจจุบันเมื่อมีการปรับเปลี่ยนระบบการ
ทํางานตามโครงสรางใหม  บุคลากรไมมีความชํานาญในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมาจากหนวยงาน
อ่ืนที่ไมใชสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  จึงไมทราบแนวการปฏิบัติ  การประสานงานรวมทั้ง
ระบบงานตาง ๆ  ทําใหขาดความคลองตัวและความรวดเร็วในการดําเนินงานของโรงเรียนเอกชน  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงหาทางแกไขปญหา  โดยการจัดประชุมสัมมนาระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาเพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับระเบียบ  กฎหมาย  และแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการใหแกผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน (รายงานการประชุมผูบริหารโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 
3/2548)  ซ่ึงเปนการตอบสนองความตองการและเปนการสนับสนุนผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน
เพื่อใหเขาใจในเรื่องการปฏิบัติงานของโรงเรียนกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดวย 

จากการเปลี่ยนแปลงดวยกฎหมายดังกลาวมีผลใหมีการยุบตําแหนงผูบริหารสูงสุดของ      
 ทั้ง  3  สํานักงาน คือ ผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ  ผูอํานวยการสามัญศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ และศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และตองมีการเลือกผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จาก  3  สํานักงานดังกลาวแตงตั้งใหเปนผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  อํานาจหนาที่ของผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาจะเปลี่ยนไปจากอํานาจหนาที่ของ
ศึกษาธิการจังหวัด ผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัด หรือผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัด เพราะ
ผูที่ไดรับการแตงตั้งมีความชํานาญเฉพาะดานในปฏิบัติงานและวัฒนธรรมขององคการที่ตนเองได 
เคยปฏิบัติอยู ความแตกตางดังกลาวจึงทําใหเกดิปญหาในการปฏิบัติงานในสวนที่ผูบริหารนั้นไม 
ชํานาญอยู  แตก็ตองศึกษาหาความรูเพื่อจะไดบริหารงานและดําเนินงานในสํานกังานเขตพื้นที ่
การศึกษาใหดาํเนินไปดวยความเรียบรอยตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการมอบหมายให    
สําหรับผูบริหารที่ไมได รับการแตงตั้ งให เปนผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการไดแตงตั้งใหเปนผูตรวจราชการเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546    ที่ประกาศใชเมื่อวันที่  7  กรกฏาคม  2546  

ดานบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการ ที่ถูกยุบตําแหนง
มาจาก  3  สํานักงานคือสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานสามัญศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  มารวมกันตามโครงสรางใหม
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ทําใหบุคคลกรของ  2  สํานักงาน คือ สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดและสํานักงานสามัญศึกษา
จังหวัด  ซ่ึงมีความชํานาญงานที่เคยปฏิบัติและระบบการทํางานแบบเดิมไมเคยปฏิบัติงานโรงเรียน
เอกชน ยังไมเขาใจพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  แนวปฏิบัติ กฎหมาย และระเบียบของโรงเรียน
เอกชน  จึงตองใชเวลาในการศึกษางานในดานตาง ๆ  เพื่อใหเขาใจงานดวยความถูกตองตาม
พระราชบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบของโรงเรียนเอกชน จึงเกิดความลาชาในการดําเนินงาน      
สวนการประสานงานของโรงเรียนเอกชนกับบุคลากรซึ่งมาจาก  2  สํานักงาน อาจไมเขาใจ
วัฒนธรรมการทํางานของสํานักงานศึกษาธิการกับโรงเรียนเอกชน ก็จะทําใหปญหาในการติดตอ
ประสานงานการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนได 

สําหรับแนวปฏิบัติการทํางานของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ  ในดานการ 
บริหารงานบุคคล  การบริหารงานวิชาการและอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับโรงเรียน  ผูบริหารและครูมีความ
ตองการใหผูที่มีความรูความสามารถในเรื่องนั้น ๆ  มาใหคําแนะนําปรึกษา เชน ศึกษานิเทศก  ซ่ึงเดิม
ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการไมมีศึกษานิเทศกที่ควบคุมดูแลโรงเรียนเอกชน
เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน  แตปจจุบันสถานศึกษาตองจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาของตนเองใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติทุกสถานศึกษา 
(รายงานการประชุมผูบริหารโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 5/2548) โรงเรียนจึงตองดําเนินการจัดทําใหเปน
รูปเลมโดยใหหลักสูตรนั้นเปนไปตามสภาพความเปนอยูของโรงเรียนหรือชุมชน ซ่ึงอาจขอความ
รวมมือชุมชน หรือทองถ่ินสนับสนุนในการจัดทําหลักสูตร แตเดิมระบบการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการตองปฏิบัติกันเองตามความเคยชิน  หรือแสวงหาความรูจากที่
อ่ืน ๆ  หรืออาจรวมตัวในกลุมโรงเรียนเพื่อชวยเหลือกันเอง  แตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเปนสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามีศึกษานิเทศกใหคําแนะนําปรึกษาในเรื่องดังกลาวทําใหโรงเรียนไดพัฒนาการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการสงเสริมใหมีการอบรมผูบริหารและครูใหมีความรู
ในเรื่องของการโปรแกรมทะเบียนวัดผลรายภาค  (รายงานการประชุมผูบริหารโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 
5/2548)  เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนและเปนการสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนดวย 

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการเรื่องการบริหารงานการเงินเปนสิ่งสําคัญเพราะ 
โรงเรียนเอกชนไดรับเงินอดุหนุนรายหวันกัเรียนทกุโรงเรียนและมเีงื่อนไขของการไดรับเงิน
อุดหนุนรายหวัตองนําเงนิไปจายเปนเงินเดือนครูกอน เมื่อเหลือจากการจายเงินเดือนครูแลวใหนาํไป
พัฒนาโรงเรยีนในดานอื่น  ๆ ซ่ึงโรงเรยีนขนาดเล็กบางแหงมีฐานะทางการเงินไมดี เนื่องจากมีเงนิทุนนอย  
ตองรอรับเงินอดุหนุนทีเ่บกิจายจากสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามาจายเงินเดือนใหแกครู เจาหนาทีก่ารเงนิ
ซ่ึงยังไมเขาใจแนวการปฏิบัติงานเกีย่วกบัการเงินของโรงเรียนเอกชนปฏิบัติตามระเบยีบและแนวปฏิบัติ
ของหนวยงานจังหวดัคือคลังจังหวดักาํหนดระเบียบใหเจาหนาทีก่ารเงนิตองวางฏกีาเบิกเงินกับคลัง
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จังหวดัภายในวันที่ 13 ของเดือน  สวนเจาหนาทีก่ารเงินใหโรงเรียนทุกแหงสงแบบการขอรับเงิน
อุดหนุนรายหวันักเรียนใหสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาภายในวันที่ 5 ของเดือน (รายงานการประชุม
ผูบริหารโรงเรียนเอกชน คร้ังที่ 1/2548) เพื่อนําไปตั้งฏีกาเบิก แตเจาหนาที่รอใหทกุโรงเรียนสงมา
ใหครบกอนจงึจะนําไปเบิก  เมื่อมีบางโรงเรียนสงชาสงผลใหโรงเรียนอื่นไดรับเงนิชาไปดวยจึงเกดิ
ปญหาในการดําเนินงานเกีย่วกับการเงนิของโรงเรียนเอกชนติดขัดไมราบรื่น โรงเรียนตองไปหาเงิน
ในแหลงอืน่เพือ่นํามาจายเงินเดือนใหแกครู หากจะหวงันาํเงนิคาธรรมเนยีมการเรยีนทีเ่กบ็จากนักเรียน
ไปจายเงนิเดือนครูนัน้ไมเพยีงพอและโรงเรยีนถูกควบคุมดวยระเบยีบการเกบ็คาธรรมเนียมการเรียนของ
กระทรวงศกึษาธิการกําหนดใหเปนแนวทางเดียวกันเก็บไดจํานวนหนึ่งไมเพยีงพอกับเงนิเดือนครู
ปญหาดังกลาวทําใหการบรหิารโรงเรยีนไมสามารถพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไปสูความเปนเลิศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ   ประเด็นนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองหาทางแกไขเพื่อจะไดทราบขอมูลของ
ความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนเกีย่วกับการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา ในจังหวดัสมุทรปราการ 

จากเหตุผลและความจําเปนดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความตองการ 
บริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     
ในจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนจะเปนผูใหความคิดเห็นมากที่สุด 
เพราะเปนผูปฏิบัติงานและประสานการทํางานกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ทั้งนี้เพื่อจะ
ไดนําผลการวิจัยไปสงเสริมโรงเรียนเอกชนและเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายวางแผนการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวจัิย 

วัตถุประสงคของการวิจยั  คือ  เพื่อศึกษาความตองการบริการและการสนับสนุนของ 
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการ  จากกรอบ
งานการบริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในกลุมอํานวยการ   กลุมบริหารงานบุคคล       
กลุมนโยบายและแผน  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน  และหนวย
ตรวจสอบภายใน 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
    1.3.1  ขอบเขตดานเนื้อหา 
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การศึกษาวิจยัในครั้งนี้เปนการศึกษาความตองการบริการและการสนบัสนุนของ 
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการเกี่ยวกับการบริหารงานของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาโดยจะศึกษากรอบงานกลุมอํานวยการ  กลุมบริหารงานบุคคล  กลุมนโยบายและ
แผน   กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา   กลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา             
กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน และหนวยตรวจสอบ
ภายใน 
     1.3.2  ขอบเขตดานประชากร  
                  1.3.2.1  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน ประเภท
สามัญศึกษา  จังหวัดสมุทรปราการ  ปการศึกษา 2548  จากจํานวน  99 โรงเรียน จําแนกเปน
ผูบริหาร  99  คน  และครู  297  คน   รวมทั้งส้ิน   396   คน 
                  1.3.2.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแกผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน 
ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ปการศึกษา 2548 โดยใชวิธีสุมอยางงายจากโรงเรียน
ทั้งหมด รอยละ 50  ไดจํานวน  51  โรงเรียน โดยกําหนดกลุมตัวอยางเปนผูบริหารโรงเรียนละ 1 
คน  รวมจํานวน  51  คน และครูโรงเรียนละ 3 คน ไดแกครูที่รับผิดชอบดานงานบุคคล  1  คน  ดาน
งานวิชาการ 1 คน และดานงานการเงิน 1 คน   รวมจํานวน  153  คน   รวมกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 
จํานวน  204  คน 
                  1.3.2.3  ตัวแปรที่ศึกษา  คือ ความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครู
โรงเรียนเอกชนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในจังหวัดสมุทรปราการ  ในกลุมอํานวยการ   
กลุมบริหารงานบุคคล  กลุมนโยบายและแผน  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา   กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน และหนวยตรวจสอบภายใน 
 
1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
      14.1  เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมโรงเรียนเอกชนใหสอดคลองกับความตองการ 
      1.4.2  เพื่อใชเปนฐานขอมูลประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบาย วางแผนปรับปรุง 
การปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาใหเกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

โรงเรียนเอกชน  หมายถึง  สถานศึกษาประเภทสามัญศึกษา  ที่เปดสอนระดับชั้น
อนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดสมุทรปราการ 
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ผูบริหารโรงเรียนเอกชน  หมายถึง  ผูดํารงตําแหนงผูจัดการ  อาจารยใหญหรือครูใหญ 
ในสถานศึกษาเอกชนที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งจากผูวาราชการจังหวัดใหดํารงตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดสมุทรปราการ 

ครู  หมายถึง  ผูปฏิบัติงานสอนประจําในโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา 
ตอนปลายและไดรับอนุญาตบรรจุเปนครูตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ  หมายถึง  เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 
ในการบริหารจัดการศึกษา แบงตามสภาพภูมิศาสตรขนาดพื้นที่ และจํานวนประชากร แบงออกเปน 
2  เขต ดังนี ้

(1)  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสมุทรปราการ เขต 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตั้งอยูที่อําเภอเมืองสมุทรปราการ รับผิดชอบในการบรหิารและการจดัการศึกษารวม 3  อําเภอ คอื 
อําเภอเมืองสมทุรปราการ อําเภอพระประแดง และอําเภอพระสมุทรเจดยี   

(2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตั้งอยูที่อําเภอบางพลี รับผิดชอบในการบริหารและการจัดการศึกษารวม  3  อําเภอ  คือ อําเภอ     
บางพลี  อําเภอบางบอ  และกิ่งอําเภอบางเสาธง 

งานสงเสริมการบริหารงานบุคคล  หมายถึง  การดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบควบคุมใน
เร่ืองการบรรจุแตงตั้งผูบริหารและครู  การใหเงินเดือน  ตลอดจนการสนับสนุนสงเสริมใหผูบริหารและครู
มีความเจริญกาวหนา และ การคุมครองการทํางานของผูบริหารและครู และการจัดสวัสดิการตาง ๆ 
ใหครู  

งานสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (งานบริหารวิชาการ)  หมายถึง การใหบริการและ
ดําเนินการเกี่ยวกับการใหความรูแกผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน  การตรวจสอบ ควบคุมในเรื่องการใช
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา การอบรม  การนิเทศการศึกษา และการ
เผยแพรความรูทางวิชาการใหม ๆ   

งานสงเสริมดานการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ  (งานบริหารการเงิน)  หมายถึง  การ ดําเนินการ
เกี่ยวกับการตรวจสอบควบคุมในเรื่องการเบิกจายเงินอุดหนุน เงินสวัสดิการตาง ๆ  คาตอบแทน เงินกองทุน
สงเคราะห การจัดทําเอกสารตาง ๆ ทางการเงินและธุรการ การติดตามการใชเงินของโรงเรียน
เอกชนใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 

กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน  หมายถึง  กลุมงานที่สนับสนุนใหสถานศึกษาเอกชน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ มี
ระบบการใหบริการและสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ
อยางมีมาตรฐาน           
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กลุมอํานวยการ  หมายถึง  กลุมงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบการบริหารองคกร 
ประสานงาน และใหบริการขอมูลขาวสาร เอกสาร   ส่ืออุปกรณทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใชใน
การจัดการศึกษาแกสถานศึกษาเพื่อใหสถานศึกษาจัดการไดอยางสะดวกคลองตัว มีคุณภาพ  

กลุมนโยบายและแผน หมายถึง กลุมงานที่สงเสริม สนับสนนุและประสานงานใหสถานศกึษา
จัดการศกึษาเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ ใชระบบงบประมาณแบมุงเนนผลงาน
ตามยุทธศาสตร   

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  หมายถึง  กลุมงานที่สนับสนุนและสงเสริมใหสถานศึกษา
ศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการ 
บูรณาการการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา ไปสูการศึกษาตลอดชีพ        
นําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินไปใชประกอบการเรียนการสอน    

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  หมายถึง  เปนกลุมงานดําเนินการ
เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห  วิจัย  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการศึกษา เพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง  

ความตองการบริการและการสนับสนุน  หมายถึง  ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่มี
ความประสงคจะไดการบริการ  การสนับสนุน และความสะดวกในการติดตอขอความชวยเหลือ
และการประสานงานจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

DPU



บทที่ 2 
แนวคิด  ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

เพื่อใหการศึกษาวิจยัคร้ังนี ้บรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวผูวิจยัไดศึกษาคนควา 
เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ และนําเสนอตามหัวขอตาง ๆ ดังตอไปนี ้

        2.1 ความเปนมาของการจัดการศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน       
        2.2 การจดัการศึกษาเอกชนของจังหวัดสมุทรปราการ                             

   2.3 การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศกึษา 
      2.3.1  ความหมายของการบริหาร 
      2.3.2  ปจจยัในการบริหาร 
      2.3.3  หลักการบริหาร 
      2.3.4  การบริหารจัดการศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 

 2.4 แนวคดิเกีย่วกับการบริการ 
                          2.4.1 ความหมายของการบริการ 
  2.4.2 ประเภทของการบริการ 
           2.5  การบริหารและจัดการโรงเรียนเอกชน 

        2.6  การบริหารงานและการจัดการศกึษาในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ 
        2.7  ภารกิจของเขตพื้นที่การศึกษาในตางประเทศ 
        2.8  งานวิจัยท่ีเกีย่วของ 
             2.8.1  งานวิจยัภายในประเทศ 
             2.8.2 งานวิจยัตางประเทศ 

 
2.1  ความเปนมาของการจัดการศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การจัดการศึกษาเอกชนในประเทศไทยเชื่อวาไดดําเนินการมาตั้งแตสมัยสุโขทัยเร่ือยมา   

โดยการจัดการเรียนการสอนระยะแรกจัดกันในวัด วัง และบาน ตอมาสมัยสมเด็จพระนารายณ
มหาราชแหงกรุงศรีอยุธยาไดมีคณะมิชชันนารีนิกายโรมันคาทอลิกชาวฝรั่งเศสเขามาเผยแพร
ศาสนาและขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเพื่อทําการสอนภาษาและอื่น ๆ ใหแกประชาชนนอกเหนือ 
จากการเผยแพรศาสนา เรียกวา โรงเรียนสามเณร จึงถือไดวาเปนการตั้งโรงเรียนราษฎรขึ้นเปน   
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คร้ังแรก   จนมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร  พ .ศ .2325 – 2460 ซ่ึงเปนชวงกอนประกาศใช
พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร  ตอมา พ.ศ.2461 รัฐบาลจึงไดประกาศใชพระราชบัญญัติโรงเรียน
ราษฎรเปน    ครั้งแรก การจัดการศึกษาเอกชนในชวงกอนประกาศใชพระราชบัญญัติโรงเรียน
ราษฎรรัฐบาลปลอยใหโรงเรียนเอกชนตาง ๆ  ดําเนินงานอยางเปนอิสระโดยมิไดมีการควบคุมแต
อยางไร  ซ่ึงทําใหชวงนั้นมีโรงเรียนเอกชนเกิดขึ้นหลายแหง เชน โรงเรียนราชินีบน โรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เปนตน   

ตอมาไดมีการแกไขปรับปรงุพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรใหเหมาะสมกับสภาพของ 

สังคมที่เปล่ียนแปลงจนถึงปจจุบันเปนพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ,2535:1–2) และยังคงใชมาจนถึงปจจุบัน การประกาศ
พระราชบัญญัติดังกลาวแสดงใหเห็นวารัฐมองเห็นความสําคัญของการใหการศึกษาแกประชาชน
มากขึ้นแตรัฐไมสามารถจัดบริการใหไดทั่วถึง เนื่องจากรัฐบาลจะตองจัดสรรเงินงบประมาณ
เพื่อใหพัฒนาดานอื่น ๆ อีกมากมาย แตเนื่องจากความตองการของประชาชนเพิ่มมากขึ้นอยาง                            
รวดเร็ว ดังนั้นเพื่อเปนการแกปญหาและใหประชาชนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงรัฐ จึงมี
นโยบายใหเอกชนเขามามีสวนรวมและแบงเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับกอน
ประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  และเมื่อเอกชนไดเขามารวมในการลงทุนเพื่อ
การศึกษาแลวหนาที่ของรัฐจะตองมีมาตรการในการควบคุมดูแลใหโรงเรียนเอกชนไดปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายและนโยบายการศึกษาของประเทศใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดทําใหเกิด
คุณภาพในการจัดการศึกษาทั้งของโรงเรียนรัฐและเอกชนอีกดวย   

 
2.2  การจัดการศึกษาเอกชนของจังหวัดสมุทรปราการ 

การจัดการศกึษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการมีการจัดการศึกษาหลาย 

ลักษณะและยังมีความแตกตางกันในหลายแบบ ทั้งดานนโยบายการบริหาร  นโยบายการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรในโรงเรียน ฯลฯ  ซ่ึง
ปจจัยตาง ๆ ดังกลาวสงผลใหโรงเรียนเอกชนเหลานั้นมีประสิทธิภาพที่แตกตางกัน  การจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนสวนใหญมีลักษณะเหมือนกับโรงเรียนภาครัฐ คือสอนตั้งแตช้ัน
อนุบาลปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือสอนระดับชั้นประถมศึกษาอยางเดียว รูปแบบที่
แตกตางไปจากโรงเรียนภาครัฐ  คือโรงเรียนเอกชนจะจัดการสอนชั้นตาง ๆ ในโรงเรียนเดียวกัน  
ดังนี้ (1) อนุบาล – ประถม – มัธยมตน  (2) อนุบาล – ประถม – มัธยมตน – มัธยมปลาย                
(3) ประถม –มัธยมตน  (4) ประถม –มัธยมตน– มัธยมปลาย  จึงเห็นไดวาการจัดการเรียนการสอน
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หลายระดับชั้นในโรงเรียนเดียวกันนอกจากจะมีรูปแบบที่แตกตางไปจากโรงเรียนในภาครัฐแลวยัง
มีผลตอการบริหารและประสิทธิผลของโรงเรียนดวย  

สําหรับจังหวดัสมุทรปราการเมื่อพุทธศักราช 2429  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา 

เจาอยูหัวโปรดฯ ใหกรมพระยาดํารงราชานุภาพจัดตั้งโรงเรียนหนังสือไทยขึ้นที่วัดกลางเมือง 
สมุทรปราการเพื่อใหบุตรหลานของราษฏรไดศึกษาเลาเรียนโดยอาศัยพระในวัดเปนครูสอน 
นอกจากนั้นเปนครูสถาบันที่มีความรู จึงถือวาเปนโรงเรียนแหงแรกของจังหวัดสมุทรปราการ 
(วิเชียร โรจนุตมะ และประสาน  สารพัน, 2539:20-21 )  ซ่ึงปจจุบันเปนโรงเรียนเฉลิมวิทยาที่เปด
สอนระดับอนุบาลปที่ 1–ประถมศึกษาปที่ 6 สวนที่ดินไดเชาที่ซ่ึงเปนของธรณีสงฆวัดกลางวรวิหาร  

สวนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการหรือ 

หลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการและจัดการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียน  เชน 

โรงเรียนสอนตัดเสื้อและเสริมสวย  โรงเรียนสอนขับรถยนต  โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอน
ภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร และอื่น ๆ  อีกหลากหลายในจังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนประเภทกวดวิชาจะนิยมเปดสอนเปนจํานวนมาก   แตไมใชระบบการเรียนการสอน
เหมือนกับการศึกษานอกโรงเรียนของกรมการศึกษานอกโรงเรียนที่เปดสอนสําหรับผูที่เรียนไมจบ
ในระบบโรงเรียนซึ่งใชเวลาเรียน 1–2 ป  ก็จะไดรับใบประกาศนียบัตรและสามารถนําไปศึกษาตอ
ในระดับอาชีวศึกษา หรืออ่ืน ๆ   

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบ 

และนอกระบบโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 2 เขต โดยจัดการเรียนการสอนครอบคลุม            
2   ลักษณะ  ดังนี้  

1. สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสมุทรปราการ เขต 1  รวม  3  อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง 

สมุทรปราการ  อําเภอพระประแดง และอําเภอพระสมุทรเจดีย  มีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการและ
จัดเปนรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา 8โรงเรียน และประเภทอาชีวศึกษา 
1 โรงเรียน  และโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
หลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการและจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน  52 โรงเรียน 
(รายงานประจําเดือนธันวาคม ,2548) 
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2. สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสมุทรปราการ  เขต 2  รวม 3 อําเภอ ไดแก อําเภอ 

บางพลี  อําเภอบางบอ และกิ่งอําเภอบางเสาธง มีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ 
กระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการและจัดเปนรูปแบบ
การศึกษาในระบบโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา  18  โรงเรียน และประเภทอาชวีศึกษา  4  โรงเรียน
และโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรที่ไดรับ 

อนุมั ติ จ ากกระทรวงศึ กษาธิ ก ารและจั ดการศึ กษานอกระบบโรง เ รี ยน  7 โรง เ รี ยน                    
(รายงานประจําเดือนธันวาคม ,2548)       

    
2.3 การบริหารและการจัดการบริหารในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
       2.3.1  ความหมายของการบริหาร 

สมพงศ  เกษมสิน (2523)    กลาววา   การบริหารคือการใชศาสตรและศิลปะนําเอา 

ทรัพยากรการบริหารมาประกอบการตามกระบวนการบริหาร ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด      
ไวอยางมีประสิทธิภาพ 

สมยศ  นาวีการ (2540)  ไดเสนอวาการบริหาร คือกระบวนการวางแผนการจัดองคกร
การสั่งการและการควบคุมกาํลังความพยายามในองคการและใชทรัพยากรอื่นเพื่อความสําเร็จของ 
เปาหมายในองคกรที่กําหนดไว 

ดังนั้น จึงสรุปไดวา การบริหารเปนกิจกรรมที่กลุมบุคคลไดรวมกนัดําเนินการเพื่อให 
 บรรลุวัตถุประสงค โดยใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนกิจกรรมที่ตองอาศัย
องคประกอบอยางนอยสองประการ ไดแก ปจจัยในการดําเนินกิจกรรมหรือที่เรียกวาปจจัยการ
บริหารและกระบวนการบริหาร เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายตามตองการ 
     2.3.2 ปจจัยในการบริหาร 

เปนองคประกอบสําคัญที่จะทําใหการบริหารดําเนินการไปได ในปจจุบนัไดมีการ 
พิจารณาถึงปจจัยการบริหารไวหลายประการ ดังนี้                                                         

สมพงศ  เกษมสิน (2523)  กลาววา ปจจัยพื้นฐานที่ใชในการบริหารอันสําคัญมี  4 
ประการ คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุส่ิงของ (Material) และวิธีการจัดการ (Management) หรือ
ที่เรียกวา 4 M การที่จัดวาปจจัยทั้ง 4 เปนปจจัยพื้นฐานในการบริหารเกือบทุกประเภทจําเปนตอง
อาศัย คน เงิน วัสดุส่ิงของ และวิธีการจัดการเปนองคประกอบสําคัญ 
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 William T. Greenwood  (อางถึงในวันชัย  อยูสําแดงกิจ, 2538) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารทั่วไปวา ควรมีปจจัยวาอยางนอย 7 ประการ คือ คน (Man)  เงิน (Money) วัสดุส่ิงของ 
(Material)  อํานาจหนาที่ (Authority) เวลา (Time)  ขวัญและกําลังใจในการทํางาน(Morale) และ
ความสามารถตาง ๆ (Facilities)  ใน 7 ประการนี้ส่ิงสําคัญที่บงบอกถึงประสิทธิภาพสูงสุดของการ
บริหาร ไดแก อํานาจหนาที่และเวลา  เพราะถาขาดอํานาจหนาที่แลว ยอมไมสามารถดําเนินการได
และหากขาดเรื่องการกําหนดเวลาใหเหมาะสมและเพียงพอกับลักษณะงานแลวการบริหารก็ไม
สัมฤทธิ์ผลเทาที่ควร  

ปจจัยการบริหารที่กลาวมาแลวนั้น ลวนแตเปนสิ่งอํานวยการ หรือดําเนนิการไปไดดวย 

 ดีและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงความจําเปนของแตละหนวยงานหรือองคกรจะมีความแตกตางกันออกไป
บาง   ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับภารกิจของแตละองคกรเปนสําคัญแตทั้งนี้ยอมจะตองอยูภายใต
ปจจัยพื้นฐานที่กลาวมาแลวขางตน 
     2.3.3 หลักการบริหารงาน 

  การบริหารในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแนวปฏิบัติดังที่  ปรัชญา  เวสารัชช (2545:    
17 -20)  สรุปความได  ดังนี้ 
              2.3.3.1 หลักประสิทธิภาพ  หมายความวา จุดเนนของการบริหารอยูที่เปาหมายผลงานที่
ตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนเอกภาพและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา คือสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแตละแหงตองกําหนดเปาหมายของผลงานของตนเองไวใหชัดเจน ซ่ึงสามารถวัดได
ประเมินไดในเชิงปริมาณและคุณภาพกําหนดเปาหมายของผลงานแลวตองกําหนดตัวช้ีวัดและ
ดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายดวย  หลักประสิทธิภาพนี้ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตองจัดทําขอตกลงกับหนวยงานตนสังกัดที่กํากับดูแล  สําหรับการประเมินประสิทธิผล
ของผูบริหารก็ตองคํานึงถึงเปาหมาย  ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเปนหลัก 
               2.3.3.2 หลักประสิทธิผล  หมายความวา  การปฏิบัติงานตองถูกตอง รวดเร็ว ตรงตาม
วัตถุประสงคของการดําเนินการและใชงบประมาณอยางประหยัด ประสิทธิภาพนี้จึงขึ้นกับคุณภาพ
ของบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงาน วัสดุอุปกรณที่ดีและเพียงพอ รวมทั้งระบบการบริหาร
จัดการที่คลองตัว และการกํากับดูแลที่ดี 
               2.3.3.3 หลักความคุมคา  หมายความวา  การใชจายเงินภาษีของประชาชนตองเกิดผลดี คือ
ใชตามความจําเปน มุงสูเปาหมาย แผนงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเกิดประโยชนตอ
ผูเรียนและประชาชน หลักความคุมคายังหมายความรวมถึงการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เชน 
คน เงิน วัสดุอุปกรณ ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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               2.3.3.4 หลักการเปดเผยโปรงใส  หมายความวา  กระบวนการทํางานจะตองเปนที่รับรูของ
ผูที่เกี่ยวของ เรื่องใดที่สงผลกระทบตอประชาชนตองเปดเผยใหประชาชนไดรับทราบการทํางาน
ทุกขั้นตอนตองมีเหตุผลและขอมูลสนับสนุนมีความพรอมใหตรวจสอบได 
               2.3.3.5 หลักความรับผิดชอบ  มีความหมายอยางนอย  2  ประการ  ประการแรกตองมีการมอบหมาย
หนาที่ความรับผิดชอบใหแกบุคลากรของสํานักงาน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาอยางชัดเจน เพื่อตอบสนองหลักการรับผิดชอบ  ประการที่สอง ตองมีผู
กํากับใหชัดเจนอาจเปนผูบังคับบัญชาหรือประชาชน หลักการรับผิดชอบคือใครไดรับมอบหมายหนาที่
ใดใหทํางานนั้นใหเกิดผลดีที่สุด ตองรูชัดเจนวางานใดบุคคลหรือกลุมใดรับผิดชอบ และที่สําคัญผลงาน
ออกมาอยางไรคนที่ไดรับมอบหมายก็ตองรับผิดชอบผลงานนั้น 
              2.3.3.6 หลักความเปนธรรม  หมายความรวมทั้งความเปนธรรมตอบุคลากรและตอ
ประเทศชาติและสังคม ประการแรก กฎเกณฑและรูปแบบวิธีการบริหารงานบุคคลตองมีความเสมอ
ภาคเปดเผยเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป ไมมีการกีดกัน ไมเลือกปฏิบัติหรือเอ้ือประโยชนตอคนบาง
กลุม  ประการที่สอง การบริหารเขตพื้นที่การศึกษาจะตองตอบสนองตอประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับ
นักเรียนและประชาชนในเขตพื้นที่การศึกษาเปนสําคัญ นั้นคือ เขตพื้นที่การศึกษาตองมีหนาที่
ปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ 
               2.3.3.7 หลักการมีสวนรวม  การบริหารงานยุคใหมเนนการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ
การมีสวนรวมอาจเปนในรูปคณะกรรมการ หรือรวมแสดงความคิดเห็น ซ่ึงอาจแบงเปน 2 ประเภท 
คือ การมีสวนรวมจากภายนอก และการมีสวนรวมจากภายใน  

การมีสวนรวมจากภายนอก หมายถึงการมีสวนรวมจากบุคคล กลุมบุคคล หรือองคกรที่ 
มิไดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชน อยูในรูปคณะกรรมการชุดตาง ๆ ของเขตพื้นที่การ 
ศึกษา รวมแสดงความตองการ แสดงความคิดเห็น รวมทั้งการสนับสนุนการจัดการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา  สวนการมีสวนรวมภายใน หมายถึงการเปดโอกาสใหบุคลากรที่สังกัดเขตพื้นที่ 
การศึกษารวมดําเนินการตามกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษาโดยรวมเปนคณะกรรมการตาง  ๆ  
และในการแสดงความคิดเห็น หรือการสนับสนุนดานตาง ๆ รวมทั้งความรับผิดชอบในการ                   
ดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาดวย 
                2.3.3.8 หลักการมอบอํานาจ  หมายความวา ผูปฏิบัติตองไดรับความไววางใจใหทํางานที่
ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ สามารถใชดุลยพินิจของตนได  โดยเนนผลงานที่เกิดเปนหลักการทํา
ตามคําส่ังอยางเครงครัด หรือผูบริหารสามารถเลือกตัดสินใจหรือใชวิธีการที่เหมาะสมเพื่อ
กอใหเกิดผลดีตอการทํางานและสวนรวม  
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      2.3.3.9 หลักความเปนอิสระและความรับผิดชอบของผูบริหาร  การบริหารงานยุคใหมเนน 
ผลงานมากกวาการยึดตดิระเบียบ คือการเปลี่ยนวิธีคิดใหมในการบริหารที่เปลี่ยนจากการสราง   
กฎระเบียบจุกจิกที่ตองใหทุกคนปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนอยางเครงครัดมาเปนการใหความไว
เนื้อเชื้อใจผูบริหารหรือผูรับผิดชอบสามารถใชดุลยพินิจที่เหมาะสมในการบริหารได เพื่อใหเกิด
ความคลองตัวและเกิดประสิทธิภาพ โดยการตัดสินจากผลงานที่เกิดมากกวาตัดสินจากรูปแบบ
วิธีการบริหาร แตตองเปนไปตามนโยบายและกฎเกณฑทั่วไป และตองไมเปนการกีดกันความคิด
ริเร่ิมสรางสรรคของผูบริหารที่อยูในกรอบของเปาหมายและการใหโอกาสการทํางานอยางเต็ม  
ฝมือเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายนั้น   

สรุปการดําเนินการตามหลักการบริหารสามารถใชไดกับการปฏิบัติงานของสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาไดและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานโดยมุงใหเปนไปตามหลักประสิทธิภาพ
เพราะงานทุกงานมีการกําหนดเปาหมายของงานไวเพื่อใหงานสําเร็จและใหเกิดประสิทธิผล คือตอง
ปฏิบัติงานไดถูกตอง รวดเร็ว ใชงบประมาณอยางประหยัด และใหเขาไดกับหลักความคุมคาคือการ
ใชทรัพยากรอยางประหยัดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด  ทั้งนี้การทํางานตองใชหลักการเปดเผย
โปรงใสสามารถใหผูอ่ืนตรวจสอบได พรอมทั้งควรตองมีความรับผิดชอบในงานเปนหลักที่สําคัญ
มากที่สุด เพราะหากไมรับผิดชอบในงานอาจทําใหองคกรเกิดความเสียหายได  เมื่อรับผิดชอบแลว
ก็ตองมีหลักความเปนธรรมยึดไวดวยขณะปฏิบัติงานเราไมควรเลือกปฏิบัติหรือเอ้ืออารีตอเพื่อนฝูง
หรือผูที่เรารูจักกอน ควรปฏิบัติตามลําดับที่มาพบกอนหลังเพื่อเสมอภาคตามหลักของความ       
เปนธรรม  หากผูปฏิบัติงานไมมีหลักในขอนี้อาจทําใหการดําเนินงานเสียหายได 

หลักการตอไปคือหลักการมีสวนรวมถือวามีความสําคัญมากสิ่งหนึ่งในสํานักงานเพราะ 
เพราะการปฏิบัติงานหรือการบริหารงานเนนการมีสวนรวมเพื่อความสําเร็จของงาน ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและผูบริหารตองใชหลักการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานจะทําใหงานสําเร็จ 
ลุลวงไปดวยดี  สําหรับในสํานักงานผูบริหารตองบริหารงานดวยการใหความไววางใจเพื่อมอบ
อํานาจการทํางานใหผูปฏิบัติงานไดใชดุลยพินิจในการตัดสินใจการทํางานของตนเองได หลักการนี้
ทําใหมีผลดีตอการทํางานขององคกร หากผูบริหารและบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช
หลักการบริหารดังกลาวจะทําใหการทํางานบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

Kingsbury  (อางถึงใน เสนห  ผดุงญาติ, 2535 : 10)  กลาววากระบวนการบริหารงาน 
บุคคลมีขั้นตอนคือการวางนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับตัวบุคคลการวางแผนในการจัด
อัตรากําลังคนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค การวางโครงการปฏิบัติการกําหนดหนาที่คุณสมบัติ
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ผูปฏิบัติงานในตําแหนงตาง ๆ  การจัดชั้นตําแหนงการกําหนดอัตราเงินเดือนคาจาง การสรรหาคน
เขาทํางานและการสอบคัดเลือกและการบรรจุแตงตั้งการทดลองใหปฏิบัติงาน การจัดทําทะเบียน
ประวัติ การยายและการโอน การพัฒนาบุคคล  การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดี
ความชอบ การเลื่อนขั้น เล่ือนตําแหนง การรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน การจัด
สวัสดิการ การปกครองบังคับบัญชา  การศึกษาคนควา วิจัยเกี่ยวกับตัวบุคคล  

การสงเสริมการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเอกชนซึ่งมีงานธุรการรวมอยูดวย  
พยอม วงศสารศรี (2538:5) กลาววา การบริหารงานบุคคล  หมายถึง  กระบวนการที่ผูบริหารใชศิลปะ
และกลยุทธดําเนินการสรรหา คัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหปฏิบัติงานองคการ
พรอมทั้งสนใจการพัฒนา ธํารงรักษาใหสมาชิกที่ปฏิบัติงานในองคการเพิ่มพูน ความรู  ความสามารถ 
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการทํางานและยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการที่ทําใหสมาชิกใน
องคการที่พนจากการทํางานดวยเหตุทุพพลภาพ  เกษียณอายุหรือเหตุอ่ืนใดในงานใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข   

การพัฒนาคุณภาพการศกึษาหรือการบริหารงานวิชาการ ไพฑูรย  เจริญพันธุวงศ (2529 :   
105–109) กลาววางานวิชาการเปนงานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ประกอบดวยงานเกี่ยวกับตัวครู  และระบบนิเทศการศึกษางาน
เกี่ยวกับตัวนักเรียน  งานเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร  สําหรับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535 : 16) 
ใหความหมายของการบริหารวิชาการ หมายถึง กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหดีขึ้น  ตั้งแตกําหนดนโยบาย วางแผนพัฒนาการเรียนการสอน
ตลอดจนการประเมินผลการสอนเพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและจุดมุงหมายของ
การศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน สวน Murphy and other (อางถึงใน กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ,2536:59)  
กลาววาหนาที่ของผูบริหารในฐานะผูนําทางวิชาการตองวางเปาหมายและวัตถุประสงคทางวิชาการ
ของโรงเรียน  พัฒนาและสงเสริมงานวิชาการใหไดมาตรฐาน  ประเมินและติดตามผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนใชเวลาในดานวิชาการอยาง คุมคา  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร
และการเรียนการสอนสนับสนุนใหมีการประสานกันในเรื่องหลักสูตร  สงเสริมและสนับสนุนใหมี
การพัฒนาการเรียนการสอน มีการนิเทศและประเมินผลการเรียนการสอน มีการสรางบรรยากาศใหมี
ประสิทธิผล 
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สําหรับ จํารัส  นองมาก  (2525 : 203)  กลาววางานธุรการและการเงนิ หมายถึง งานที่ 

โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเปนการบริการหนวยงานตาง ๆ ของโรงเรียนใหสามารถดําเนินไปถึงจุดมุงหมาย 
ที่ตองการ  งานธุรการและการเงินจึงเปรียบเสมือนสวนที่ประสานและสนับสนุนใหโรงเรียนสามารถ
ดําเนินไปสูเปาหมายที่กําหนดดวยความราบรื่น  

   2.3.4  การบริหารจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
 

คณะกรรมการเขตพื้นที่            ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศกึษา           อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่  
 

 
            รองผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา                 ผูชวยผูอํานวยการเขตพื้นที่ฯ 

 
                                     หนวยตรวจสอบภายใน 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1   โครงสรางการบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ที่มา :   คูมือการปฏิบัติงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ. 2546. 

กลุมอํานวยการ กลุมบริหารงาน 

   บุคคล 

       สถานศึกษา 

กลุมนโยบาย 

    และแผน 
กลุมสงเสริมการ 

จัดการศึกษา 

กลุมนิเทศ ติดตามและ 

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุมสงเสริมประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษา 

กลุมสงเสริม 

สถานศึกษาเอกชน 
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การบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษาอาศัยหลักการในการจัดระบบโครงสรางและ 
กระบวนการจัดการศึกษาตาม  มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542          
(ภาพที่ 2.1)  ปรากฏในคูมือการปฏิบัติงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 
 
          (1)  มีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ นั่นคือ มีการตดิตาม            
          ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพแตผูปฏิบัติมีอิสระที่จะเลือก        
          ปฏิบัติตามแนวทางทีเ่หมาะสมของตนเอง ดังนัน้แตละเขตพืน้ที่การศึกษาจึงใชกรอบ 
          นโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนแนวทางในการบริหารจดัการ      
          และในขณะเดียวกันจะมีการกําหนดนโยบายตามความตองการและความจําเปนของ 
           ตนเองเพื่อบริหารและจัดการศึกษาในระดับเขตพืน้ที่การศึกษาดวย 

 

           (2)  มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพืน้ที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครอง สวน  
           ทองถ่ิน นั่นคือ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจการตดัสินใจขององคกรหลักทั้งสามองคกร  
           ดังกลาวอยางชัดเจนไมกาวกาย  ซํ้าซอนกัน ดังนัน้ การกระจายอํานาจจึงควรถึงมือ 
           ผูปฏิบัติ ใหมากที่สุดเทาที่ทําได  ภารกิจหลักของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงอยูที ่
           การกํากับ ดูแล  สนบัสนุน และสงเสริมสถานศึกษา   ไดบริหารจัดการการศกึษาให 
           เปนไปตามนโยบายทีก่ําหนด โดยสถานศึกษามีอิสระในการกําหนดความตองการ 
           ดําเนินการและตัดสนิใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหาร 
           บุคคล และงานบริหารทั่วไป 

 

           (3)  มีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
           ทุกระดบัและทุกประเภทการศึกษา  นั่นคือ  ทั้งเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามี 
           มาตรฐานและตวัช้ีวดัคุณภาพการศกึษาและการบริหารจัดการทีชั่ดเจนสามารถ 
           ประเมนิและตรวจสอบได  

 

           (4)  มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาและ    
           การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนือ่ง นั่นคือ ทั้งเขตพื้นที ่
           การศึกษาและ  สถานศึกษาตองมีแผนและโครงการพัฒนาบุคลากรที่ตอเนื่องชดัเจน 
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          (5)  มีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา นัน่คือทั้งเขตพื้นที่    
        การศึกษาและสถานศึกษาจําเปนตองมีแนวคดิและวิธีการในการระดมทรัพยากรมาใช 
        ในการจดัการศึกษา   การสรางและการใชประโยชนจากเครือขายความรวมมือเพือ่การ 
         บริหารและการจัดการศึกษาจากหนวยงาน  องคกร บุคคล ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้ง 
         ระดับหนวยงาน  สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 
 

          (6)  มีสวนรวมของบคุคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
         เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน          
         สังคมอื่น นั่นคือ ทั้งเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศกึษาจะไมบริหารจัดการศกึษา 
         โดยลําพงั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศกึษาจึงบริหารจัดการโดยอาศัย 
          คณะกรรมการที่มาจากผูมีสวนรวมฝายตาง ๆ ใหเขามามีบทบาทในฐานะผูรวมคิด  
          รวมตัดสินใจและรวมรับผิดชอบ ไมใชเปนเพยีงคณะกรรมการที่มีหนาที่ใหขอ 
          เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาเทานัน้     
 

สรุปวาการจัดโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาตองมีความเปนเอกภาพในดาน 
นโยบายแตมีความหลากหลายในการปฏิบัติคือการที่ เขตพื้นที่การศึกษาใชกรอบนโยบาย            
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนแนวทางในการบริหาร  แตก็ตองมีการกําหนดนโยบาย
และความตองการบริหารและจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาของตนเองไวดวย  ตอจากนั้นก็
กระจายอํานาจไปสูหนวยงานตาง ๆ โดยกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่การตัดสินใจขององคกรให
ชัดเจน ไมกาวกาย หรือซํ้าซอน และกระจายอํานาจใหถึงมือผูปฏิบัติใหมากที่สุดมีการกําหนด
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  โดยจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษา มีการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง  โดยมีการ
ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษาทั้งเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตอง
หาวิธีการระดมทรัพยจากหนวยงาน  องคกร  บุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการใหมีสวนรวม
ของบุคคล  ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สถาบันศาสนา สถานประกอบการ ดังนั้นเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาจะไมบริหารจัดการโดยลําพังแตจะตองอาศัยคณะกรรมการที่มาจากผูมี
สวนรวมฝายตาง ๆ  ดังกลาวเขามามีบทบาทในฐานะเปนผูรวมคิด รวมตัดสินใจและรวมรับผิดชอบ 
ดังนั้นเขตพื้นที่การศึกษาตามโครงสรางหากดําเนินการตามกระบวนการไดอยางตอเนื่องจะทําให
เปนการพัฒนางานเพื่อสถานศึกษาและนําไปสูนักเรียนตอไป 
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2.4  แนวคิดเก่ียวกับการบริการ 
    2.4.1 ความหมายของการบริการ 

สมิต  สัชฌุกร (2543 : 13)  กลาววาตามพจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกยีรติ พ.ศ.2530 ให 

ความหมายของคําวา “บริการ” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Service” หมายถึง การปฏิบัติรับใชการ
ใหความสะดวกตาง  ๆหรือการกระทาํที่เปยมไปดวยความชวยเหลือหรือการดําเนินการที่เปนประโยชนตอ
ผูอ่ืน  

ดนัย  เทยีนพฒุ (2545:12)  กลาววา  การบริการ  หมายถึง  การใหทั้งรูปธรรมและ 
นามธรรมเชิงความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกตอง และดวยอัธยาศัยเปนพื้นฐาน 

“ความหมายของการบริการ คือ ความสัมพันธระหวางมนุษย เพราะไมวาอะไรก็ตาม 
คนที่พอใจลวนแตเปนมนุษยทั้งสิ้น ซ่ึงมีเงื่อนไขทั้งรูปธรรม นามธรรม ซ่ึงรูปธรรมคือบุคลิก 
ลักษณะ การแตงตัว การยิ้มแยมแจมใส  นามธรรม คือความรูสึก เชนมาใชบริการแลวไดรับความ
อบอุนมีความสุข  เปนมิตร นอกจากนี้ยังตองสะดวก รวดเร็ว  ถูกตอง มีอัธยาศัยดี  โดยผูปฏิบัติตอง
มีความเขาใจในธรรมชาติของมนุษย  (อัจฉราพร ณ สงขลา, 2544 :31)  

สิงห   ตั้งเจริญชัยชนะ (2544 :34)  กลาววา การทํางานในองคกรใหเกิดการบริการที่ดีมี
ประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณา  คือ หากเปนผูรับงานตอจากผูใหบริการ หรือที่เปนลักษณะการ
ทํางานเปนทีม ตองมีความสม่ําเสมอ มีเทคนิค มีความสามารถตาง ๆ กระตือรือรนขนขวาย อดทน 
ฝกฝน มีความเขาใจที่ดี และตองมีการประสานงานในทีมดีจึงจะประสบความสําเร็จ 

อัจฉราพร ณ สงขลา (2544 : 32)  กลาวถึงองคประกอบที่จะทําใหเกิดการบริการที่ดี    
มี  6  S   คือ 

1. Smart (ฉลาด) การใหบริการ เชน หากตองการบริการบุคคลเปนกลุม หรือหมูคณะ 
ใหดูวาใครในกลุมนั้นเปนที่สามารถโนมนาวจิตใจคนอื่นในกลุมไดเพื่อจะไดโนมนาวคนอื่น         
ที่เหลือได 

2. Smile (ยิ้ม) สังเกตวาเมื่อเวลาที่เราพูดพรอม ๆ ยิ้มจะทําใหเสียงเราออนโยนลง   

3. Speak (พูด)  พูดในสิ่งที่ตรงใจลูกคา 

4. Seek (คนหา)  คนหาบริการที่ดีที่สุด 

5. Stand by (พรอม) มีความพรอมที่จะบริการ   

6. Satisfy  (พอใจ)สรางความพึงพอใจ 
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     2.4.2  ประเภทของการบริการ 
การบริการในหนวยงานราชการและภาคเอกชนเปนลักษณะงานของงานตอนรับและ

งานบริการเปนการใหความชวยเหลือเพื่อใหเกิดความพึงพอใจ  ประทับใจในสถานการณตาง ๆ 
ใหแกผูรับบริการ  ซ่ึงการบริการมีหลายประเภทดวยกัน 

เปลงศักดิ์  ประกาศเภสัช (2544:32) กลาววา  “งานดานบริการมี  2  สวน เปนบริการ
ของผูใชบริการและเปนบริการของผูรับบริการ”  ซ่ึงมีความตองการ ผูใหบริการจะทําอยางไรจึงจะ
ใหผูที่รับบริการมีความสุขและสมความปรารถนา สวนผูที่รับบริการจะรับอยางไร รับแบบยาก
เกินไป หรือรับแบบไมคอยเขาใจก็ตองอาศัยประสบการณในการแปล 

สมิต  สัชฌุกร  ไดกลาววาประเภทของงานบริการ แบงเปน 2 ประเภทใหญ ไดแก 
1. การบริการโดยตรง เปนการใหความชวยเหลือหรือดําเนินการที่เปนประโยชนแก

ผูรับบริการเฉพาะหนา 
2. การบริการทางออม เปนการดําเนินการที่เปนประโยชนโดยไมไดสัมผัสเกี่ยวของกับ

ผูบริการโดยตรง แตผูรับบริการไดรับประโยชนโดยอาจไมเคยพบเห็นผูใหบริการเลย  
สมชาติ  กิจยรรยง  (2546:83)  ไดกลาวถึงศิลปะในการบริการที่ดี ไว 2 ประการ  ดังนี้       
1.  จัดบริการเรื่องงานเปนอยางดี 
     1.1  แนะนําหรือพาไปพบเจาหนาที่โดยตรง 
     1.2  จัดเจาหนาที่ใหบริการอยางดี 
     1.3  ลงมือบริการเอง ถาเกี่ยวของกับหนาที่เรา หรือพอชวยเหลือได 
     1.4  ถารอนาน ควรถามไถเปนระยะ ๆ                           
2.  รวดเร็วและมีผลงานดี 
      2.1 รีบดําเนินการติดตอผูรับผิดชอบทันที 
      2.2  ติดตามงานอยางตอเนื่อง 

องคประกอบของการบริการสมัยใหมในชื่อเรียกงาย V – SERVE  ซ่ึงเกิดจากคําวา  

“We  serve”  หรือ “เราบริการ”  ซ่ึงเปนการสะทอนความรูสึกของความพรอมและความยินดีที่จะ
ใหบริการลูกคาทุกขณะมีองคประกอบแตละดานของงานบริการ รวม 6 องคประกอบ ที่ครอบคลุม
การสรางคุณภาพบริการภายในและบริการภายนอกไปพรอม ๆ กัน ดังนี้ (วิทยา  ดานธํารงกูล,  
2547:18-21) 
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V  คือ Vision  หรือวิสัยทัศนแหงการบริการ (Service  vision) เปนการมองบริการ
จากสายตาหรือมุมมองของลูกคา อันเปนบทบาทที่สําคัญอันดับแรกของผูบริหารงานบริการใน
ปจจุบัน ซ่ึงยึดลูกคาเปนศูนยกลางแหงงานบริการ  

S  คือ Skills  หรือทักษะในงานบริการ ซ่ึงพนักงานบริการตองไดรับการฝกฝนเพื่อให
บริการที่นาประทับใจแกลูกคา ที่สําคัญคือทักษะในการสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อสารทางโทรศัพท 
รวมไปถึงใชเครื่องมือสมัยใหมเพื่อใหบริการลูกคา 

E  คือ Empathy  หรือความเขาใจลูกคา  ตองเขาใจชนิดที่สามารถนั่งอยูในใจของลูกคา
ได  สามารถใหบริการลูกคาอยางแตกตางเปนรายบุคคลได  ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญสําหรับบริการใน      
ยุคใหมที่ตองสรางบริการที่เกินความคาดหวังของลูกคาอยูตลอดเวลา   

R  คือ  Responsiveness  หรือการตอบสนองอยางเต็มใจและรวดเร็วทําใหลูกคารูสึก
วาผูใหบริการคือเพื่อนที่ดี พรอมจะสรางจุดแหงการสัมผัสในงานบริการ(touch point) ทุก ๆ จุด
ใหเปนประสบการณที่ดีเสมอ 

V  คือ  Vigor  หรือการสรางความเขมแข็งในงานบริการ  บริการที่ดีเกิดจากพนักงานที่

มีความเขมแข็งทั้งกายและใจ รวมไปถึงการมีผูนําที่เขมแข็งในงานบริการและการสรางวัฒนธรรมที่
เขมแข็งเพื่อการขับเคลื่อนที่เปนเลิศ 

E  คือ  Evaluation  หรือการประเมินผลการบริการ เปนการตรวจสอบวาบริการที่สง
มอบใหลูกคานั้น สรางความสุขและความประทับใจใหลูกคาไดมากนอยเพียงใด   

Leonard Berry (อางถึงใน วิทยา  ดานธํารงกุล,2545:24-26)  กลาววาการประเมิน
คุณภาพการบริการจาก  5  ปจจัย ดังนี้ 

1.  ความคงเสนคงวาและวางใจได (Reliability) บริการที่ดีตองทําไดตามที่สัญญาอยาง

ถูกตองและวางใจได อยารับปากลูกคาแบบชุย ๆ ขอไปที่หรือทํารวก ๆ พอใหพนตัว 

2. การตอบสนองอยางทันทวงที (Responsiveness) บริการที่ดีตองแสดงน้ําใจให
ความชวยเหลืออยางทันทวงทีเมื่อลูกคามีปญหา อยาปลอยใหลูกคารอคอยอยางไรจุดหมาย โดย
ไมไดรับขอมูลใด ๆ ทั้งส้ิน 

3. ความเชื่อถือ (Assurance) ผูใหบริการตองแสดงออกใหลูกคาเห็นวา “มีภูมิ” ทั้ง
ปญญาความรู ความชํานิชํานาญ และทวงทีวาจา สรางความเชื่อถือ เชื่อม่ันใหลูกคาได 
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4. ความเขาใจ (Empathy)  ตองแสดงออกใหลูกคาเห็นวาเราเขาใจในปญหาและความ
ตองการของลูกคา นักบริการที่เขาใจลูกคาจะตระหนักในความแตกตางของลูกคาแตละราย สามารถ
วางแผนเพื่อสนองความตองการเหลานั้นและเขาใจวิธีรับมือหากบริการมีปญหา 

5. ความมีตัวตน (Tangibles)  คือรูปลักษณขององคประกอบทุกอยางที่มีตัวตนจับตองมองเหน็
ไดในงานบริการ ไมวาจะเปนอุปกรณเครื่องมือเครื่องไม สถานที่ใหบริการ บรรยากาศ   ตัวพนักงานเอง    

โกวิท  ประวาลพฤกษ (2540:106-109)  ไดใหแนวทางการปฏิบัติของขาราชการเพื่อ
สรางความพึงพอใจแกประชาชนผูรับบริการพอสังเขป ดังนี้ 

1. การปฏิบัติตน  
    1.1 การแตงกายที่ดี เหมาะสม เปนการเสริมสรางบุคลิกภาพที่นาประทับใจแกผูพบ

เห็นและผูที่มาติดตอดวย  ไมใชการใสเส้ือผาราคาแพง แตเปนการแตงกายใหสุภาพ สะอาด 
เรียบรอยถูกกาลเทศะ 

     1.2 การแสดงออกทางสีหนาที่เต็มใจใหบริการ เชนยิ้มตอนรับ  การยิ้มทําไดไมยาก
นัก เมื่อประชาชนมาติดตอจึงควรยิ้มเขาไวมีผูกลาววาแมแตจะพูดโทรศัพทอยูก็ตามถาคุณยิ้ม ผูฟง
สามารถรับรูและรูสึกได 

     1.3 ใบหนาควรสดชื่น สะอาด สุภาพสตรีไมควรแตงหนามากเกินไป สุภาพบุรุษควร
โกนหนวดเคราใหเรียบรอย ทรงผมเหมาะกับบุคลิก 

     1.4 การรักษาเวลา ขาราชการควรอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานไมมาทํางานสายและ
กลับกอนเวลา ถาจําเปนตองปฏิบัติงานอยางตอเนื่องใหแลวเสร็จแมจะเลยเวลาการปฏิบัติงาน
ตามปกติ ก็ควรปฏิบัติตอใหแลวเสร็จ 

     1.5 ตองรูจักควบคุมอารมณ ความฉุนเฉียว อันเกิดจากการทํางานบริการประชาชน 
ซ่ึงอาจจะเกิดจากความไมรู ความเขาใจผิดของประชาชนในเรื่อง กฎ ระเบียบ หรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ควรใชวิธีการชี้แจงทําความเขาใจดวยความสุภาพ 

 2. การปฏิบัติงาน 
      2.1 ควรจัดสภาพแวดลอมในที่ทํางานใหเอื้อตองานบริการประชาชน เชน งาน

บริการประชาชน ควรอยูช้ันลาง ใกลทางเขา-ออก เพื่อสะดวกแกประชาชนผูมาติดตอ สํานักงาน
ตองสะดวกเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม  มีน้ําดื่ม ที่อานหนังสือพิมพ โทรศัพทสาธารณะ             
มีหองน้ําสะอาด 
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      2.2 ขาราชการตองศึกษาหาความรู และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ขาราชการจะใหบริการประชาชนจนเกิดผลดีนั้นจะตองมีความรูความเขาใจงานหนาที่ และตอง
แสวงหาความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนอยางสม่ําเสมอ และยังตองมีความเขาใจการทํางานของสวน
ราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของดวย เพื่อสามารถตอบคําถามหรือใหคําแนะนําตาง ๆ เบื้องตนแก
ประชาชนที่มาติดตองานได 

      2.3 รูบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ ผูปฏิบัติงานซึ่งเปนขาราชการมีหนาที่รับ
ใชใหบริการประชาชน และการใหบริการตองเปนการลงมือกระทําอยางจริงจังและมีประสิทธิภาพ 

      2.4 สรางศรัทธา การสรางศรัทธาเปนสิ่งที่ไมงายนัก และตองใชเวลานานพอสมควร 
สวนการทําลายศรัทธายอมเกิดขึ้นงายมาก และใชเวลาสั้น การสรางศรัทธานับวาเปนสิ่งจําเปน
สําหรับการเขาถึงประชาชน ศรัทธาที่ประชาชนจะมีใหกับขาราชการ นั่นคือการทํางานเต็มศักยภาพ
ของขาราชการ มีมิตรไมตรีกับประชาชนเปนคนซื่อสัตยสุจริต เสียสละ เอาจริงเอาจัง มีมนุษยสัมพันธที่ดี 

      2.5 มีมนุษยสัมพันธที่ดี  การสรางมนุษยสัมพันธหรือการสรางความสัมพันธฉันท
มิตร เพื่อใหประชาชนศรัทธาตอการทํางานของขาราชการ 

      2.6 มีการประชาสัมพันธ  การประชาสัมพันธ เปนสิ่งจําเปนในการแสดงผลงานและ
การเผยแพรผลงานใหกวางขวางตอไป การประชาสัมพันธจะทําใหผูปฏิบัติงานหรือประชาชน      
ไดรับรูเรื่องราวขาวสาร อันจะกอใหเกิดความรวมมือและความเขาใจอันดีตอกัน และนอกจากจะ
เปนการสรางความเขาใจแลวยังเปนการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีตอหนวยงานหรือองคกร                    
จากประชาชนดวย 

บุญรอด  โบวเสรีวงศ (2540:98-99)  ไดกลาววางานหลักของหนวยงานราชการตาง ๆ 
คือบริการ ซ่ึงในยุคโลกาภิวัตนองคการที่อยูรอดไดตองปรับเปลี่ยนไปอยางคลองตัวและรวดเร็ว  
แตระบบขาราชการเปนองคการใหญมีกฎ ระเบียบปฏิบัติทําใหขาดความคลองตัวในการบริการ 
ระบบสื่อสารขอมูลเปลี่ยนไปเปนระบบเสรีทําใหประชาชนเปลี่ยนแนวคิดมาเปนผูเรียกรองบริการ
ที่มีคุณภาพ ใหรวดเร็ว ระบบราชการจึงตองปรับเปลี่ยนใหมีความโปรงใส และสามารถตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชนได กรมสรรพากรจึงไดคัดเลือกใหเปนกรมตนแบบจัดใหมี “บริการ
ที่ดีแกผูเสียภาษี”  ซ่ึงกลาวโดยสังเขป ดังนี้ 

      1. การปรับเปลี่ยนทัศนคติของเจาหนาที่ใหเปนผูที่มีจิตสํานึกในการเปนผูใหบริการ
เพราะเชื่อวาพื้นฐานของการบริการนั้นตองเริ่มที่จิตใจมีความพรอมและรูจักวิธีการใหบริการที่ถูก
วิธีควบคูกัน 
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      2. การเปลี่ยนกระบวนการทํางานใหม เพื่อใหมีขั้นตอนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลมากยิ่งขั้น ตัดขั้นตอนที่ซํ้าซอนออกไป มีการกําหนดระยะเวลาการทํางานแตละ

ขั้นตอนใหชัดเจน มีการนําระบบ Total Qutality Management (TQM) มาชวยกระบวนการ
ทํางานของผูปฏิบัติและใหโอกาสผูอ่ืนมีสวนรวมกับการทํางาน มีการทํางานรวมกันเปนทีมเพื่อ
ความสําเร็จของงานสวนรวม 

      3. การสรางบริการใหม ๆ เพื่อความพึงพอใจของผูรับบริการ สวนใหญเปนการจัด
ใหมีบริการขั้นพื้นฐาน เพื่อใหผูรับบริการไดรับความสะดวก  รวดเร็วกวาเดิม ไดแก จัดใหมีที่      
พักคอย  น้ําดื่ม  หนังสือพิมพและนิตยสารตาง ๆ  

      4. การพัฒนาอุปกรณเพื่อนํามาใชในการใหบริการ สวนใหญนําระบบคอมพิวเตอร
มาชวยเสริมใหงานบริการตาง ๆ มีความถูกตอง สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

      5. สํารวจและติดตามความตองการหรือความพึงพอใจของผูรับบริการตลอดเวลา
ขอมูลที่ไดจะสะทอนใหเห็นถึงความรูสึกดานตาง ๆ ของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ
หนวยงาน  นํามาวิเคราะหและจัดการปรับปรุงบริการใหดีขึ้น สวนใดที่ดีอยูแลวก็ทําใหดียิ่งขึ้น
พรอมกับสรางบริการใหม ๆ เพื่อความพึงพอใจของผูรับบริการมากขึ้น 

ทวี   บุตรสุนทร  (2545:33-34) ไดกลาวถึงหัวใจของการบริการ ซ่ึงมาจากคําวา 

“Service” หรือการบริการ  ประกอบไปดวย ดังตอไปนี้ 

      S  คือ Smart And Smile  ซ่ึงหมายถึงการมีปฏิภาณ มีไหวพริบ  สวน Smile ก็คือ
หนาตายิ้มแยมแจมใส ยิ้มกับลูกคา ยิ้มกับปญหา คนที่จะมีจิตวิญาณในการบริการจะตองยิ้มเปนตอง
มีไหวพริบ  ตองมีปฏิภาณ 

      E  คือ Emotion  ซ่ึงหมายถึง อารมณ นักบริการที่ดีตองมีการควบคุมอารมณใหดี 
ไมแสดงความฉุนเฉียว ไมแสดงความโกรธ ตองเก็บความรูสึกไมแสดงออก 

      R  คือ Relation  ซ่ึงหมายถึง ความสัมพันธอันดี นักบริการที่ดีตองมีการควบคุม
อารมณใหดี ไมแสดงความฉุนเฉียว ไมแสดงความโกรธ ตองเก็บความรูสึกไมแสดงออก 

      V  คือ Voice  ซ่ึงหมายถึง เสียง คนที่มีจิตวิญาณนักบริการจะตองรูจักใหมีน้ําเสียง

คือไมต่ําเกินไปหรือสูงเกินไป พูดจาไมถากถางผูอ่ืน  มีวิธีการใชน้ําเสียง  เพราะฉะนั้นโทนน้ําเสียง
จะแสดงไดหลายอยาง แสดงถึงความใกลชิด แสดงถึงความเปนกันเอง แสดงถึงการใหบริการตาง ๆ  
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      I  คือ  Image ซ่ึงหมายถึง  ภาพลักษณ  คนนักบริการจะตองสรางภาพพจนวาตนเอง
เปนนักบริการ ซ่ึงจะเปนภาพลักษณที่ดีงาม  ภาพลักษณสามารถสรางได เพราะเฉพาะนั้น 
ภาพลักษณนี้สําคัญตองสรางใหเปนบวกตลอด 

      C  คือ Courteous  ซ่ึงหมายถึง  ความสุภาพ  นักบริการที่ดีตองมีความสุภาพ    
ออนนอม ถอมตนและจะทําอะไรจะตองทําดวยความระมัดระวัง ทําดวยความรอบคอบ 

      E  คือ Enthusiastic  ซ่ึงหมายถึง ความกระตือรือรน นักบริการที่ดีตองมีความ

กระตือรือรน กุลีกุจอ ไมเฉื่อยแฉะ 

      S  คือ  Skill  ซ่ึงหมายถึง ทักษะ นักบริการที่ดีตองมีทักษะ ตองมีความรูในเรื่องที่
ทําจึงจะถือวาเปนนักบริการ 
2.5  การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน 

การบริหารงานและจัดการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการนั้น
เดิมกอนเปลีย่นแปลงโครงสรางการบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร เมื่อวนัที่  7  กรกฏาคม  2546 
โรงเรียนเอกชนอยูในการ กํากับ ดูแล ของสํานักงานศึกษาธิการจงัหวัด มีศึกษาธิการจังหวัดซึ่งเปนตวัแทน  
ของกระทรวงศึกษาธิการในสวนภูมิภาคขึ้นตรงกับผูวาราชการจังหวัดการบริหารงานและการ
อนุญาตหรือการดําเนินการใด  ๆ เกีย่วกับโรงเรยีนเอกชนทีจ่ัดการศกึษาตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือหลักสูตรที่ไดรับอนุมัตจิากกระทรวงศึกษาธิการและจัดรูปแบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน
และการศึกษาอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525  อนุญาตโดยผูวาราชการจังหวดั 
แตเพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ผล สะดวก รวดเร็วและเปนผลดีกับโรงเรียนเอกชนผูวาราชการจังหวัด
จึง มอบอํานาจใหศกึษาธิการจังหวดัปฏิบัติราชการแทนในเรื่องของการอนุญาตตาง ๆ ของโรงเรียน
เอกชนยกเวนการจัดตั้งโรงเรียน แตปจจุบันการบริหารและจัดการโรงเรียนเอกชน ซ่ึงอยูในการ
กํากับ ดแูลของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาเพื่อใหการปฏิบัติราชการของสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
เกิดความรวดเร็วในการอนญุาตหรือดําเนนิการใด ๆ  เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนทีจ่ัดการศึกษาสูงกวา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมอบหมายกํากับการทํางานของปลัดกระทรวงศึกษาธิการให ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวดัปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 
(คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ 4/2546)  พิจารณาดําเนนิการเกีย่วกับการกํากับ ดแูล 
จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาแลวเสนอความเห็นใหผูมีอํานาจตามกฎหมายพิจารณา
ตอไป  ดังนัน้เพื่อใหการปฏบิัติราชการและการมีสวนรวมในความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปในจังหวัดใหโรงเรียนเอกชนยื่นคํารองตอสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่ โรงเรียนตั้ งอยูแลวให สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบความ                            
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ถูกตองเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎหมายโรงเรียนเอกชน วิเคราะหและพิจารณาวินิจฉัยเบื้องตนเสนอ
ผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 แลวใหผูวา
ราชการจังหวัดพิจารณาสั่ งการในเรื่องที่ เกี่ยวของตาง  ๆ  ตามความเหมาะสม  (คาํ ส่ัง
กระทรวงศกึษาธิการ ที่ สป 857/2547) 
2.6 การบริหารงานและจัดการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัดสมทุรปราการ 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตาม มาตรา 38  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
และมาตรา 37  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมี
อํานาจหนาที่ ดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

(1)  จัดทํานโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของทองถ่ิน 

 

(2)  วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และ 
หนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษาและแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับให
หนวยงานขางตนรับทราบ และกํากับ  ตรวจสอบ  ติดตามการใชจาย
งบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

 

(3)  ประสาน  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา 

 

 (4)  กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขต
พื้นที่การศึกษา 

 

(5)  ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษา 
(6)  ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อ
สงเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 

 

                   (7)  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษา                             
                   ในเขตพื้นที่การศึกษา 
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(8)  ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของ
เอกชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่
หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 

 

(9)  ดําเนินการและประสาน  สงเสริม สนับสนุนการวจิยัและพฒันาการ 
ศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษา  

 

(10)  ประสานสงเสริมการดําเนินงานของคณะอนกุรรมการ และคณะ 
ทํางานดานการศึกษา 

 

(11)  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน  
และองคปกครองสวนทองถ่ินในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศกึษาธิการ 
ในเขตพืน้ที่การศึกษา 

   

(12)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกีย่วของกับกิจกรรมภายในเขตพืน้ที่การศึกษา ทีม่ิได 
ระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
สรุปอํานาจหนาที่ของเขตพืน้ที่การศึกษาคือจัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน 

การศึกษาใหสอดคลองกับตนสังกัดรวมทั้งตองเปนความตองการของทองถ่ินดวย  มีการจัดสรร
งบประมาณใหสถานศึกษาพรอมกับกํากับ  ตรวจสอบ  ติดตามการใชงบประมาณ  ใหการสงเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาและดูแล  ติดตามใหมีการประเมินผลการเรียน
การสอนของสถานศึกษา ใหมีการวิเคราะห  วิจัย  รวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษาเพื่อนําขอมูลที่ไดไปเผยแพรใหแกสาธารณชนทราบ  จัดใหมีการระดมทรัพยากร
จากดานตาง ๆ  เพื่อนําไปสงเสริมการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  ใหมีสงเสริมจัดระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลของสถานศึกษา ประสาน สงเสริมหนวยงานตาง ๆ 
ใหรวมกันจัดการศึกษาที่หลากหลาย และสนับสนุนใหดําเนินการวิจัยและพัฒนาการศึกษา รวมทั้ง
การประสานงานกับการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่
ไมไดระบุวาเปนหนาที่ของผูใด นั้นคืออํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตองใชให
ถูกวิธีและถูกตองตามหนาที่ดังกลาว 

DPU



 

 

29 

 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  13  สิงหาคม  2546  ไดกําหนดแบงสวน
ราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 175  เขตพื้นที่การศึกษา  สําหรับโครงสรางสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ แบงออกเปน  7  กลุมงาน และหนึ่งหนวยงาน  มีอํานาจ
หนาที่ขอบขายภารกิจที่เกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนเอกชน  ดังตอไปนี้ 

 
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา             

 
    รองผูอํานวยการเขตพืน้ทีก่ารศึกษา             ผูชวยผูอํานวยการเขตพื้นที่ฯ 

 
            หนวยตรวจสอบภายใน 

                  - ตรวจสอบการดําเนินการ  
                                                                                                         เบิก – จายเงินงบประมาณและอื่น ๆ     

 
 

   กลุมอํานวยการ          กลุมบริหารงานบุคคล              กลุมนโยบาย               กลุมสงเสริมการ                                
                                                                                         และแผน                          จัดการศึกษา 
-  งานธุรการ                   -  งานบําเหน็จความชอบ                - แผนพัฒนา /ปฏิบัติการ  -  การจัดการศึกษา 
-  บริหารงานทั่วไป        -  พัฒนาบุคลากร                          - ขอมูลสารสนเทศ           -  กิจการนักเรียน 

-  ประชาสัมพันธ           -  รองเรียน และรองทุกข                - จัดสรรงบประมาณ        -  กิจกรรมพิเศษ  

- บริหารการเงิน                     -  สวัสดิการ  
 

 
กลุมนิเทศ ติดตามและ                    กลุมสงเสริมประสิทธิ            กลุมสงเสริม                 สถานศึกษา  
ประเมินผลการจัดการศึกษา            ภาพ การจัดการศึกษา       สถานศึกษาเอกชน 
- พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  - การประสานตรวจราชการ      -  การบริหารงานบุคคล  
- งานวัดและประเมินผล             - งานติดตาม  ประเมินผล          -  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- งานนิเทศ ติดตามและประเมินผล              รายงานการดําเนินงาน              -  การบริหารการเงิน 
- ระบบประกันคุณภาพการศึกษา           

                                ภาพที่ 2.2  โครงสรางที่เกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนเอกชน 

ที่มา :   คูมือการปฏิบัติงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ. 2546.  
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1. กลุมอํานวยการ   
กลุมงานนี้มีหนาที่จัดระบบการบริหารองคกร  ประสานงาน  และใหบริการขาวสาร  

ขอมูล  เอกสาร ส่ือ อุปกรณทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใชในการจัดการศึกษาแกสถานศึกษา
เพื่ อใหสถานศึกษาจัดการมีการแบงภารกิจหน าที่ เปน  4  กลุมงาน   (1 )  บริหารทั่ วไป                       
(2) ประชาสัมพันธ   (3) ประสานงาน  (4) บริหารการเงินและสินทรัพย 

สําหรับกลุมอํานวยการตามโครงสรางของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวของกับ 
โรงเรียนเอกชนในเรื่องของงานธุรการ และงานสารบรรณรับ – สงหนังสือในเรื่องตาง ๆ  ระหวาง
โรงเรียนที่ติดตอกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซ่ึงปจจุบันใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (ICT) มาดําเนินงานระบบรับ – สง หนังสือราชการดวยคอมพิวเตอรกับโรงเรียนทุก
โรงเรียนในสังกัด (รายงานการประชุมผูบริหารโรงเรียนเอกชน คร้ังที่ 5/2548) สําหรับงาน
ประชาสัมพันธตาง ๆ  ที่เปนการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานใหสาธารณชนหรือโรงเรียน
ใหทราบโดยออกในรูปแบบวารสารประจําเดือนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใหโรงเรียน
ทราบขาวความเคลื่อนไหวตาง ๆ   รวมทั้งการบริหารขอมูลขาวสารและผลงานตาง ๆ ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แตส่ิงสําคัญที่สุดของโรงเรียนเอกชนที่ติดตอกับกลุมอํานวยการคือ
การขอเบิกจายเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวนักเรียนและการนําสงเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตการ
บรรจุครูใหญและครู และการขอเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนเอกชน ซ่ึงเปนเงินที่จัดสงเปนรายได
แผนดิน  ซ่ึงกลุมอํานวยการตองดําเนินการตามระบบการบริหารการเงิน ซ่ึงเดิมเปนการปฏิบัติงาน
ความรับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด แตเมื่อมีการเปลี่ยนโครงสรางเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  เปลี่ยนผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงินดังกลาวมาเปนผูที่ไมเคยปฏิบัติงานในดานนี้
มากอนทําใหเกิดปญหาการเบิกจายลาชา  มีความไมความเขาใจในการดําเนินงานและแนวปฏิบัติ
เร่ืองของการเบิกจายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน โรงเรียนเอกชนเคยใชระบบแบบเดิมปฏิบัติมา 
ทําใหไมสามารถประสานงานกันอยางราบรื่นตองเสียเวลาในการดําเนินงานในดานดังกลาว  ดังนั้น
ควรจะไดหาทางแกไขปญหาเพื่อใหเกิดความสะดวกในการดําเนินงานของโรงเรียนเอกชน  
 
2. กลุมบริหารงานบุคคล 

กลุมงานนี้มีภารกิจหนาที่ แบงเปน  6  กลุมงาน(1) งานธุรการ (2) แผนอัตรากําลังและ 
กําหนดตําแหนง (3) สรรหาและบรรจุแตงตั้ง (4) บําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ (5) พัฒนา
บุคลากร (6) วินัยและนิติการ  (7) กลุมงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และกลุมงานนี้
สงเสริมใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย 
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จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ และใหมีอิสระในการปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติ  ผูปฏิบัติงานไดรับการพัฒนามีความรูความสามารถ  มีขวัญกําลังใจ โดยยึดหลักการบริหาร
แบบมุงผลสัมฤทธิ์  ซ่ึงจะมีผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียน 

สําหรับกลุมบริหารงานบุคคลเกี่ยวของกับโรงเรียนเอกชนคือเร่ืองการฝกอบรมพัฒนา  
บุคลาการ รวมทั้งสงเสริมใหสถานศึกษามีการอบรมและรวมประสานการอบรมเพื่อพัฒนาความ
เขมแข็งในวิชาชีพ โดยประสานกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหมีการเทียบโอนประสบการณเพื่อศึกษา
ตอในระดับที่สูงเปนการพัฒนาวิทยฐานะของบุคลากรในโรงเรียนเอกชนใหดีขึ้นเทียบเทียมกับ
โรงเรียนในภาครัฐ มีการยกยองเชิดชูครูที่มีผลงานดีเดนใหไดรับการยกยองโดยการมอบเกียรติบัตร
หรือโลพรอมเผยแพรผลงานใหสาธารณชนรับรูรวมทั้งมีการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณโดยการสนับสนุนใหครูไดรับการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและสงเสริมการ
ดําเนินงานพัฒนาครูใหประพฤติตนตามระเบียบ มาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ   
รวมทั้งสงเสริมความความมั่นคงและไดรับความเปนธรรมในการประกอบวิชาชีพ    

เมื่อมีเร่ืองรองเรียนหรือรองทุกขของโรงเรียนเอกชนกลุมงานนี้จะประสานงานกับกลุม 
สงเสริมสถานศึกษาเอกชน  เพราะโรงเรียนเอกชนยังใชพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525  
จึงตองใชระเบียบนี้ในการดําเนินงานการสอบสวนใหไดขอเท็จจริง  เพราะเดิมสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมีนิติกรไวดําเนินการเรื่องรองเรียนของโรงเรียนเอกชนแตปญหาในเรื่องดังกลาว
จะมีนอย  แตปจจุบันงานเรื่องรองเรียนจะมีมากแตกลุมงานนี้ยังไมทราบระเบียบ และแนวปฏิบัติ
เรื่องของโรงเรียนเอกชนทําใหตองใชเวลาในการศึกษาเรื่องดังกลาว  ซ่ึงเดิมการติดตองานกับ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีวัฒนธรรมการทํางานแบบหนึ่ง       แตเมื่อมาเปลี่ยนเปนสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา  บุคลากรที่มาปฏิบัติงานดานนี้จะมาจากสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  
และสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด  ซ่ึงมีวัฒนธรรมของการทํางานอีกแบบหนึ่งทําใหโรงเรียนตอง
ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานใหตรงกัน ทําใหเกิดความไมเขาใจในการทํางานตองหาทางปรับปรุง
แกไขใหปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันและพัฒนาใหดียิ่งขึ้นไป 
 
3. กลุมนโยบายและแผน  

กลุมงานนี้เปนหนวยงานที่สงเสริม  สนับสนุนใหโรงเรียนจัดการศึกษาใหเปนไปตาม 
นโยบายและมาตรฐานการศกึษาชาติ  โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตรเปนสําคัญ 
และมีการใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยทุธศาสตร  และยึดหลักการมสีวนรวม  
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โดยการบริหารที่สนับสนุนใชโรงเรียนเปนฐาน  และสง เสริมใหสถานศึกษาสามารถ               
พัฒนายุทธศาสตรในการบริหารและจัดการศึกษาใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการ          
ของทองถ่ินมีขอบขายภารกิจ  6 กลุมงาน คือ (1) งานธุรการ (2)  ขอมูลสารสนเทศ (3) นโยบายและ
แผน (4) วิเคราะหงบประมาณ  (5) ติดตาม ประเมินผล และรายงาน (6) เลขานุการคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา 

สําหรับกลุมนโยบายและแผนเกี่ยวของกับโรงเรียนเอกชน เพราะเปนกลุมงานที่ทํา 
หนาที่กําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ แผนงานและโครงการตาง ๆ  ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ใหมีความสอดคลองกับความตองการจําเปนของสถานศึกษาและชุมชน สําหรับแผนงานและ
โครงการมีลักษณะการดําเนินงานเชิงรุกที่แสดงถึงการขับเคลื่อนกลยุทธสูการปฏิบัติ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2549)  โดยใหปฏิบัติงานตามภารกิจที่กําหนดไวในแผน  ซ่ึงใน
องคประกอบของแผนมีความสอดคลองและแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมการปฏิบัติงานที่นําไปสู
ความสําเร็จมีการประชาสัมพันธและใหบริการอยางทั่วถึง กลุมงานนี้เปนผูกําหนดแผนกลยุทธ
เพื่อใหโรงเรียนนําแผนกลยุทธไปใชปฏิบัติที่โรงเรียนโดยใหความรูและการอบรมระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีแกโรงเรียน ใหมีการนําขอมูลสารสนเทศที่จัดระบบไวไปใชในการ
ปฎิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ  มีการติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบฐานขอมูลใหทันสมัย
ตอการใชงาน และมีระบบการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินและกํากับการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเปนสิ่งพิมพ และอ่ืน ๆ ที่หลากหลาย 
 
4. กลุมสงเสริมการจัดการศกึษา 

กลุมงานนี้มีภารกิจหนาที่  5  กลุมงาน  (1) งานธุรการ (2) สงเสริมคุณภาพการจัดการ 
ศึกษา (3) สงเสริมกิจการนักเรียน (4) สงเสริมสวัสดิการและกองทุนเพื่อการศึกษา (5)  สงเสริมกิจการพิเศษ  
โดยกลุมงานนีส้งเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพ  โดยเนน
การบูรณาการการจัดการศกึษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ      และตามอัธยาศัยไปสูการศึกษา
ตลอดชีวิต และสงเสริมการนําแหลงเรยีนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน ไปใชประกอบการเรียนการสอน  
จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษาเพื่อเปนการชวยเหลือผูเรียนที่ปกต ิ ดอยโอกาส  
พิการ  และมีความสามารถพิเศษและสงเสรมิใหหนวยงาน  ตาง ๆ รวมกันจัดการศึกษาใหมีคณุภาพ
ตอผูเรียน   

สําหรับกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาเกี่ยวของกับโรงเรียนเอกชนเพราะเปนกลุมที่ทํา 
หนาที่สงเสริมคุณภาพการจดัการศกึษาทั้งในระบบนอกระบบใหเปนการศกึษาตลอดชวีิตภายใตความ 
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รวมมือของทุกฝายสนับสนุนสถานศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูใหบรรลุเปาหมายมีการสงเสริมให
สถานศึกษาจัดใหมีจริยธรรม คุณธรรม  วินัย สงเสริมใหมีการเนนกีฬา  นันทนาการ ลูกเสือ – ยุวกาชาด กลุมงาน
นี้เปนหวัใจหลักของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพราะจดัโครงการ   ตาง ๆ   อบรมใหความรู
เกี่ยวกับการจดัการศึกษาใหแกผูบริหาร ครู นักเรียนไดนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาโรงเรียนใหมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพที่ดี 
 
5. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา  

กลุมงานนี้ดําเนินการเกี่ยวกบันิเทศการศึกษา วิเคราะห  วิจัย  ติดตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็งใน
การบริหารและการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐานเทาเทียมกันโดยยึดโรงเรียน
เปนฐานสงผลใหผูเรียนทั้งในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค
และเปาหมายของการศึกษา มีภารกิจหนาที่แบงเปน 7  กลุมงาน  (1) งานธุรการ (2) พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู (3) วัดและประเมินผลการศึกษา(4) สงเสริมและ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (5) นิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา (6)  สงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (7) เลขานุการ
คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  

สําหรับกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเกี่ยวของกับโรงเรียนเอกชน 
เพราะเปนกลุมงานที่สงเสริมสนับสนุน นิเทศ   ติดตามการบริหารงานวิชาการ การปฏิรูปการเรียนรู 
มาตรฐานการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห 
วิจัยทางการศึกษา กลุมงานนี้เดิมมีอยูในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดและสํานักงาน
สามัญศึกษาจังหวัด ซ่ึงมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในเรื่องดังกลาว คือ ศึกษานิเทศกสามารถ
ใหความชวยเหลือแกโรงเรียนไดทั้งในเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การนิเทศ
และวิจัยดานตาง ๆ  แตสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดไมมีกลุมงานนี้ จึงทําใหโรงเรียนเอกชนขาดการ
ชวยเหลือในดานนี้  แตเมื่อเปล่ียนแปลงโครงสรางเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทําใหโรงเรียน
เอกชนไดรับการชวยเหลือและสามารถพัฒนาในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  การ
จัดการเรียนการสอน  มีการนิเทศ ติดตามงานวิชาการในโรงเรียน เพราะกลุมงานนี้มีบุคลากร คือ 
ศึกษานิเทศกที่สามารถใหความชวยเหลือในเรื่องดังกลาว และใหความรูแกผูบริหาร  ครู  นักเรียน
ของโรงเรียนเอกชนไดเปนอยางดี สามารถพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ  เจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป  
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6. กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
กลุมงานนี้เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ประสาน  สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษามี

ความเขมแข็ง  สามารถบริหารจัดการทั้งดานการบริหารบุคคล  ดานงบประมาณ  ดานบริหาร
วิชาการ และดานการบริหารทั่วไป โดยยึดหลักการบริหารที่ใชสถานศึกษาเปนฐานเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอันจะนําไปสูคุณภาพการศึกษา โดยมีภารกิจหนาที่  5  งาน           
(1) การศึกษา วิเคราะห วิจัย แสวงหาและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร (2) ระบบขอมูลสารสนเทศ 
(3) การประสานงานการตรวจราชการ (4)  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการ
ดําเนินการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (5) สงเสริม สนับสนุน การสรางองคความรูและเทคนิค
วิชาชีพในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สําหรับกลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเปนกลุมงานที่มีบุคลากรซึ่งเคย
ปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารจากสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ/กิ่งอําเภอที่เปนศึกษาธิการอําเภอ
และกิ่งอําเภอและสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอที่เปนหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอและกิ่ง
อําเภอจึงทําหนาที่นิเทศ ติดตาม กํากับ ศึกษาวิจัยในดานบุคลากร งบประมาณ วิชาการ นโยบายและ
แผน และงานบริหารทั่วไป   เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
เกี่ยวของกับโรงเรียนเอกชนบางแตไมมาก เพราะกลุมงานนี้จะประสานงานกับโรงเรียนในภาครัฐ
มากกวา  เนื่องจากเปนกลุมที่ทํ าหนาที่ประสานการติดตามใน    การตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
7. กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน 

กลุมงานนี้มีภารกิจหนาที่ 5 กลุมงาน คือ (1) งานธุรการ (2) สงเสริมขอมูล และ
สารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน (3) สงเสริมและดําเนินการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเอกชน              
(4) สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน (5) สงเสริมการบริหารงานบุคคล
ของโรงเรียนเอกชน โดยเปนกลุมงานที่ใหการสนับสนุน  สงเสริมใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั้งในระบบโรงเรียน   และนอกระบบโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพมีการใหบริการและ
สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาอยางมีมาตรฐาน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหสูง 
โดยเนนการพัฒนาบุคลากร  และเทคโนโลยีเพื่อเอ้ือประโยชนตอการจัดการศึกษาที่จะสงผลคุณภาพ
ชีวิตของผูเรียน  ซ่ึงกลุมงานนี้สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานโรงเรียนเอกชนในงาน 3  งาน  
ซ่ึงสรุป ไดดังนี้  
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  7.1  สงเสริมการบริหารงานบุคคล 
ในการบริหารงานบุคคลไดกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาในฐานะผูปฏิบัติงานใหกับสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ซ่ึงดูแลโรงเรียนเอกชน โดยดําเนินงานในเรื่องการจัดตั้งโรงเรียน  การสรรหา  บรรจุ  แตงตั้ง  ยาย 
โอน การพัฒนาบุคลากร  การยกเวนการเขารับราชการทหารใหแกครูของโรงเรียนเอกชน การ 
จําหนายครูและการเปลี่ยนแปลงบุคลากร  การคุมครองการทํางานของครูและครูใหญโรงเรียน
เอกชน  การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ  และการจัดสวัสดิการ  การรองทุกข และการดําเนินงานวินัย
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546:182–204)  และในกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ  แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
กับโรงเรียนเอกชนยังกําหนดใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากํากับดูแลในเรื่องของ
โรงเรียนเอกชนทุกเรื่อง  

ดังที่กลาวมาพอสรุปไดวาการบริหารงานบุคคลนั้นจัดไดเปนเรื่อง ๆ ไดแก  การวางแผน
เกี่ยวกับบุคคล การสรรหาบุคคล  การพัฒนาและการใหพนจากงาน จะเห็นไดวาการจัดการศึกษา
เอกชนในปจจุบันการดําเนินงานจะประสบปญหาดานนี้หลายประการ ไดแกผูบริหารโรงเรียนเอกชน
บางคนยังมีความรูในเรื่องการบริหารบุคคลไมเพียงพอ  และจะไมเนนการพัฒนาการศึกษาอยาง
จริงใจ   ครูมีวุฒิการศึกษาต่ํา  ขาดสมรรถภาพในการถายทอดทักษะ ความรูใหแกนักเรียนยังไมดีพอ  
ไดรับเงินเดือนนอย   มีจิตสํานึกในวิชาชีพตนเองคอนขางนอย  ขาดขวัญกําลังใจ  ขาดความกาวหนา
ไมไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง  ทําใหครูลาออกกันคอนขางมาก โรงเรียนเอกชนจึงประสบปญหา
การขาดแคลนบุคลากรในโรงเรียนคอนขางมากหลาย ๆ  โรงเรียน 

ดังนั้นการบริหารงานบุคคลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงตองใหการสงเสริมและ
สนับสนุนผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนใหมีความรู  มีจิตสํานึกที่จะบริหารบุคคลในโรงเรียนโดย
ใชหลักการบริหารอยางรอบคอบและทันตอเหตุการณ  ตองใชความคิดวิจารณญาณอยางรอบคอบ  
จริงใจและรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา  และใหทุกฝายในโรงเรียนเขาใจวัตถุประสงคของโรงเรียนเพื่อ
จะไดใหความรวมมือในการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายขององคการ   ฉะนั้น สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตองกํากับดูแล  ควบคุมผูบริหารโรงเรียนเอกชนใหปฏิบัติตามระเบียบ แนวปฏิบัติของการ
ดําเนินงานเพื่อจะไดสรางบรรยากาศการทํางานระหวางโรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให
ดี มีการประสานงานที่ดีราบรื่น  ใหมีสรางมนุษยสัมพันธที่ดี  และใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานเพื่อใหไดทั้งน้ําใจคนและไดทั้งงานดวย 
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  7.2  สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (การบริหารงานวิชาการ) 
ดานการบริหารงานวิชาการกระทรวงศกึษาธิการไดกําหนดขอบขายภารกิจไวให

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบสรุปได ดังนี ้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 :  
174 - 181)   

1. การสงเสริมการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาเอกชน โดยใหมีการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนและนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 

2. การพัฒนาครูในสถานศึกษาเอกชนโดยการจัดอบรมครูผูสอน พัฒนาครูใหมีความรูใน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อสงผลตอคุณภาพของผูเรียน 

3. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชน โดยสงเสริมใหสถานศึกษา
เอกชนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับสาระการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมทั้งแบบเรียน คูมือครู  ส่ือการเรียนการสอน และการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การติดตาม
ประเมินผลการใชหลักสูตร 

4. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยการสงเสริมให
สถานศึกษาเอกชนดําเนินการจัดประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและใหคําปรึกษา     
และแนะนําการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา
ภายนอก 

5. งานรับนักเรียน โดยการใหคําแนะนําการดําเนินการขอรับนักเรียนชาวตางประเทศเขา
เรียนในสถานศึกษาเอกชน  หากมีชาวตางประเทศเขาเรยีนในสถานศกึษาเอกชนจะตองขอรับเขาเรียน
มายังสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพื่อขออนุญาตรับเขาเรียนและสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาจะ         

ดําเนินการประสานงานกับสํานักงานตรวจคนเขาเมืองเพื่อขออนุญาตใหนกัเรียนชาวตางประเทศ
พํานักอยูในประเทศ และเรยีนในโรงเรียนอยางถูกตอง 

 

   7.3 สงเสริมดานการอุดหนุนกองทุนสวสัดิการ (การบริหารงานการเงิน) 

งานดานนี้เปนงานที่เกี่ยวของกับงานการเงินของสถานศึกษาเอกชนเปนงานบริหารเพื่อ 
อํานวยความสะดวกหรือสงเสริมใหงานอื่นประสบความสําเร็จมากขึ้น ดังนั้นการบริหารดาน
การเงินจัดวามีความสําคัญมาเรื่องหนึ่งของในโรงเรียนเอกชน  ถาผูบริหารไมมีความเขาใจในเรื่อง
การเงินดีจะทําใหเกิดความเสียหายไดแกโรงเรียน  การบริหารการเงินผูบริหารจึงตองจัดการ
เกี่ยวกับการใชจายเงินตลอดจนการดําเนินงานดานการเงินของโรงเรียนใหเปนไปตามกฎหมาย 
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ระเบียบที่กําหนดไว  ซ่ึงตองมีความละเอียด รอบคอบในเรื่องดังกลาวไมใหเกิดความผิดพลาดและ
เสียหายแกโรงเรียนตนเอง 

การสงเสริมดานการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการหรือการบริหารการเงินของสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามีภารกิจหนาที่ในฐานะผูปฏิบัติงานตอโรงเรียนเอกชนดําเนินงาน สรุปได ดังนี้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ,2546:204-209)  

1. เงินทดแทน เปนเงินที่ครูใหญและครูโรงเรียนเอกชนที่มีสิทธิ หรือทายาทจะไดรับเมื่อ 
 กรณีครูใหญและครูประสบอันตรายถึงแกชีวิตในขณะปฏิบัติงาน ทําใหครูใหญและครูมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานและเปนการบรรเทาความเดือดรอนของครอบครัว  ซ่ึงโรงเรียนสามารถ
ดําเนินการสงเรื่องใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบเพื่อจะไดดําเนินการเบิกจายเงินดังกลาวให
เปนไปตามระเบียบ 

2. เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนโรงเรียนเอกชนเปนเงินคาใชจายที่ชวยเหลือเพื่อใหโอกาส 
กับผูเรียนไดศึกษา  โดยโรงเรียนของบประมาณจากรัฐเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรัฐดําเนินการ
จัดสรรเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวนักเรียนสําหรับผูเรียนตามจํานวนในโรงเรียนที่ขอเบิกจายถูกตอง
ตามคุณสมบัติและระเบียบที่กําหนดไว  ซ่ึงเรื่องการขอรับเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวนักเรียนของ
โรงเรียนเอกชนเปนสิ่งสําคัญสําหรับโรงเรียน เพราะตองนําเงินดังกลาวไปจายเปนเงินเดือนครูและ
บุคลากรของโรงเรียน หากมีเหลือจึงจะไดนําไปพัฒนาจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ดังนั้น
สํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาจึงกํากับ ดูแล ในเรื่องการเงินใหถูกตอง ตามระเบียบ และสามารถ
ตรวจสอบไดตลอดเวลา 

3. เงินทุนหมนุเวยีนเพื่อพัฒนาการศึกษา  เปนเงินที่ใหโรงเรียนที่ตองการพัฒนาการจดั 
 การเรียนการสอนในโรงเรียนใหดีขึ้นโดยการใหโรงเรียนกูยืมเงินเพือ่นําไปสรางอาคารเรียนหรือ 
หรืออ่ืน ๆ เพื่อรองรับการเพิ่มของจํานวนนักเรยีน หากโรงเรียนเอกชนที่ตองการเงินดังกลาวให         
ดําเนินการตามระเบยีบปฏิบัตแิลวสงใหสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาดาํเนินการนําเสนอใหกับสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาอนุมัติใหกูเงินดังกลาว 

จากดังกลาวพอสรุปไดวาการบริหารงานการเงินเปนงานที่สําคัญอยางหนึ่งใน
การบริหารของโรงเรียนสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาตองสงเสริมและสนับสนุนพรอมทั้ ง มีการกํากับ
ดูแลเพื่อใหโรงเรียนไดดําเนินการงานดานนี้ใหสําเร็จตามเปาหมายและเปนไปตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งรับผิดชอบงานโรงเรียนเอกชน
จึงตองมีวิธีการควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานเกี่ยวกับงานการเงินซึ่งไดแกการเบิกจายเงินอุดหนุนคาใชจาย
รายหัวนักเรียน เงินสวัสดิการตาง  ๆ ที่โรงเรียนขอเบิกจายและใหมีการติดตามการใชเงินของโรงเรียน                 
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ใหเปนไปตามระเบียบที่สํานกับริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนดไวและให
มีความถูกตองดวย สําหรับโรงเรียนเอกชนเกีย่วของกับกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนโดยตรง
เพราะเปนกลุมงานที่ทําหนาที่สงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาเอกชนใหจัดการศึกษาทั้งในระบบ 
และนอกระบบ อีกทั้งสงเสริมใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเอกชน รวมจัดการศึกษาที่สงผลตอคุณภาพชวีติของผูเรียนเดมิ
กลุมงานนี้อยูในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดคือกลุมสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และปฏิบัติงานเกี่ยวกบังานโรงเรียนเอกชนมาตลอดจนถึงปจจุบันที่มกีารเปลี่ยนแปลงโครงสรางทํา
ประสานงานเปนอยางด ี
 
8. หนวยตรวจสอบภายใน 

หนวยตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานควบคุมภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษาเพื่อใหมีการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนดไว  และใหมีการ 
ใชทรัพยสินของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  ประหยัด สามารถ
ใหตรวจสอบได การตรวจสอบภายในที่ดีควรมีการสอบทานที่ดีสามารถทําใหการใชทรัพยสินของ
ทางราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีภารกิจหนาที่  3 งาน คือ (1)งาน
ธุรการ (2) ตรวจสอบทางการเงินและบัญชี (3) ตรวจสอบการดําเนินงาน     

สําหรับโรงเรียนเอกชนเกี่ยวของกับหนวยตรวจสอบภายในคือเปนหนวยควบคุมที่สรางระบบ 
การตรวจสอบขอมูลที่ ถูกตองเชื่อถือได   ตรวจสอบการใช สินทรัพยภายในสถานศึกษา
ใหมีประสิทธภิาพเกดิประสทิธิผล โปรงใส  สามารถตรวจสอบได  เนือ่งจากโรงเรียนเอกชนขอเบกิ
จายเงินอดุหนนุคาใชจายรายหัวนกัเรียน  เบิกเงินสวัสดกิารสงเคราะหของครูและครูใหญดําเนนิการ
แลวตองเปนไปตามระเบียบ  ถูกตองและสามารถตรวจสอบได  หากหนวยตรวจสอบภายในเขาทาํ
การตรวจสอบตองมีเอกสารหลักฐานใหตรวจไดอยางถูกตองและเปนไปตามระเบียบกําหนด 
 
2.7  ภารกิจของเขตพืน้ท่ีการศึกษาในตางประเทศ 

ถึงแมเขตพื้นที่การศึกษาเปนสิ่งใหมสําหรับวงการบริหารและการจัดการศึกษา 
ของประเทศไทยแตในตางประเทศไดมีการดําเนินการจัดลักษณะนี้มานานแลวรวมทั้งมีรูปแบบการ
บริหาร จัดการที่แตกตางกันไป  ดังนี้ 
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ประเทศอังกฤษ  เขตพื้นที่การศึกษา เปนเขตเดียวกับเขตการปกครองทองถ่ิน องคการ 
บริหารการศึกษา เปนสวนราชการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงมีความเปนอิสระและมีอํานาจ
เบ็ดเสร็จในการบริหารกิจการภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบคอนขางมาก  รวมทั้งการบริหารและการ
จัดการศึกษาดวย แตองคการบริหารการศึกษาทองถ่ินไมเปนหนวยงานบังคับบัญชาสถานศึกษาใน
เขตพื้นที่ แตสถานศึกษามีอํานาจเบ็ดเสร็จในการบริหารกิจการภายในของตนในการบังคับบัญชา
ของคณะกรรมการกํากับการบริหารสถานศึกษา (สมาน อัศวภูมิ, 2543) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา   เปนประเทศที่มีรัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหอํานาจมลรัฐแตละ    
มลรัฐมีอิสระในการบริหารกิจการภายในมลรัฐได ดังนั้นแตละมลรัฐจึงมีรูปแบบการบริหารและการ   
จัดการศึกษาของตนเองแตจะแยกเขตพื้นที่การศึกษาเปนเอกเทศจากเขตพื้นที่การปกครองทองถ่ิน
เพื่อใหมีอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนหนวยบังคับบัญชา
ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่  จะเปนศูนยรวมในการบริหารจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
(สมาน อัศวภูมิ,2543) โรงเรียนแตละแหงจะไดรับอํานาจหนาที่และมีความเปนอิสระในการทํางาน
รวมกับผูปกครองและชุมชนโรงเรียน เพื่อพัฒนาวิถีทางที่สรางสรรคและมีประสิทธิภาพในการ
เพิ่มพูนความสําเร็จใหแกนักเรียน 

ประเทศออสเตรเลีย   มีการกระจายอํานาจในการบริหารงานเกือบทั้งหมดในเรื่อง  
หลักสูตร บุคลากร  ทรัพยากรและมาตรฐานการตรวจสอบ  ใหอยูในความรับผิดชอบของ      
ทองถ่ินเพื่อใหมีอิสระในการดําเนินงาน (กาญจนาและประกอบ คุณารักษ,2542) สวนการจัดองคกร
ไดจัดโครงสรางองคกรใหมีความเรียบงาย โดยแบงเปน สํานักงานระดับชาติ สํานักงานเขตพื้นที่
ปฏิบัติการ  และหนวยงานการบริการดานการมีงานทําระดับเขตปฏิบัติการ  บุคลกรสวนใหญอยูใน
สํานักงานพื้นที่ปฏิบัติการ เปนหนวยงานที่ใหบริการมีงานทําดานตาง ๆ ระดับเขตปฏิบัติการ และ
หนวยงานยอยอ่ืน ๆ  ประเทศออสเตรเลียมีกระทรวงการมีงาน การศึกษา การฝกอบรม และกิจการ
เยาวชน มีสํานักงานพื้นที่การศึกษา กระจายอยูตามรัฐและเขตปกครองตนเองตาง ๆ  

ประเทศแคนนาดา  รัฐธรรมนูญไดมอบอาํนาจความรับผิดชอบเฉพาะสําหรับการศึกษา 
ใหจังหวัดตาง ๆ  ระบบของแตละจังหวัดมีความคลายคลึงกันแตสะทอนลักษณะเฉพาะของพื้นที่
มรดกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ในแตละจังหวัดมีกระทรวงศึกษาธิการและมีรัฐมนตรีวา    
การเปนผูบริหารจากความหลากหลายดังกลาวจึงมีการตั้งสภามนตรีการศึกษาแคนนาดาขึ้นเพื่อเปน
เวทีแลกเปลี่ยนความคิด  สวนรัฐบาลกลางเกี่ ยวของเฉพาะการให เงินสนับสนุนเทานั้น            
(วิเชียร  แกวงาม, 2542)   
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ประเทศเกาหลี   แบงการศึกษาเปน 3  ระดับ  คือระดับชาติ ระดับทองถ่ิน และระดับ 
โรง เ รียนโดยระดับชาติทําหน าที่ กําหนดนโยบายประสานสัมพันธกับกระทรวงและ
หนวยงานอื่นกํากับและนํานโยบายไปปฏิบัติและเสนอแนวทางการจัดการศึกษาแก
คณะกรรมการระดับภูมิภาคระดับทองถ่ินมีอํานาจในการตัดสินใจบริหารการศึกษาในความ
รับผิดชอบของตนเองและระดับโรง เรี ยนกําหนดใหมีสภาโรง เรี ยนขึ้นทุกโรง เรี ยน
เพื่อประกันความมีอํานาจในตัวเองของโรงเรียนและระดมการมีสวนรวมของประชาชนสภาโรงเรยีนมี
หนาที่พิจารณางบประมาณปรับปรุงหลักสูตรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรจัดกิจกรรม
ที่ เสริมความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชนจัดกิจกรรมสวัสดิการนักเรียนแนะนํา   
เร่ืองการบริหารโรงเรียน(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2540 )  

 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน    มีโครงสรางการบริหาร 2 ระดับ คือการบริหาร 
สวนกลางและระดับภูมิภาค ระดับบริหารสวนกลางรับผิดชอบเกี่ยวกับยุทธศาสตร นโยบายและ
การวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา การจัดองคกรการประสานงานเพื่อสงเสริมการศึกษาและ
จัดระบบบริหารให เปนเอกภาพ  ระดับภูมิภาคสามารถตัดสินใจดวยตนเองหรือแตงตั้ ง
คณะกรรมการการ ศึกษาในระดับของตนเองไดสามารถจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาในรูปแบบ
ตาง ๆ  ดวยตนเองยกเวนยุทธศาสตรหลัก ๆ  และการวางแผนทั้งหมดตองดําเนินการโดยรัฐบาล
กลาง เจาหนาที่ทองถ่ินจะตองดูแลกระบวนการทั้งหมดของการนํานโยบายระบบและแผนของการ
จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาไปสูการปฏิบัติ นอกจากนี้ยังตองรับผิดชอบและมีอํานาจแนะนํา
การบริหารและตรวจสอบ กํากับดูแลงานการศึกษาของโรงเรียน และสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2540 ) 

ประเทศญี่ปุน   การศึกษาในประเทศมีมาตรการที่เปนรูปธรรมคือการพัฒนาระบบการ  
 เรียนรูตลอดชีวิต  การศึกษาระดับอุดมศึกษา  การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อ
รองรับความเปนสังคมนานาชาติและเหมาะสมกับความเปนสังคมยุคขาวสารขอมูล  ซ่ึงการบริหาร
การศึกษาและงบประมาณประสบความสําเร็จในการแกไขเกณฑมาตรฐานการจัดตั้งสถานศึกษา
และปรับปรุงหลักสูตรตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหมีความตอเนื่อง 
สวนระบบบริหารการศึกษาไดสงเสริมใหมีการกระจายอํานาจและใหมีการอุดหนุนแกสถานศึกษา
เอกชนโดยการจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาเพิ่มขึ้น โดยไดมีการประกาศใชกฎหมายวา
การพัฒนาและมาตรการสําหรับสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2540 ) 
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 สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของประเทศไทยเปนการบริหารและการจัด
การศึกษาในรูปแบบใหมแนวคิดหลักก็คือตองการ “ใหมีการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงไปสู
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  ซ่ึงเปนหนวยงานที่ปฏิบัติโดยตรงและใหเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษามีอํานาจหนาที่มีการบริหารจัดการเกี่ยวของกับการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแบบ
เบ็ดเสร็จ” (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา,2545 ข )  สวนสถานศึกษาก็ใหสามารถบริหารจัดการศึกษา
ไดเองโดยการกํากับดูแลของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สวนสายงานการบังคับบัญชา
ของเขตพื้นที่การศึกษา จะอยูกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

จากการศึกษาดังกลาวพบวาการบริหารการศึกษาในรูปแบบสํานักงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษา  มีทั้งความเหมือนและความแตกตางกับตางประเทศ  ส่ิงที่เหมือนกันคือการบริหารงานจาก
สวนกลางกระจายอํานาจไปสูภูมิภาค นั้นคือการกําหนดนโยบาย วางแผนสั่งการ การบริหารดาน
ตาง ๆ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สวนที่
แตกตางในการบริหารการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของประเทศไทย นั้นคือไมมีการ
จัดการศึกษาแบงเปนจังหวัดหรือมลรัฐ หรือทองถ่ิน เพราะประเทศไทยจัดการศึกษาแบงเปนเขต  
ซ่ึงรวมหลาย ๆ  อําเภอเปน 1  เขตพื้นที่การศึกษา บางจังหวัดอาจมี 2 – 3 เขต แตบางจังหวัดที่มี
อําเภอนอยรวมเปนเขตเดียว เชน จังหวัดที่มีเพียง  3 – 4  อําเภอ  จึงไมแบงเขตใหส้ินเปลือง
งบประมาณ  บุคลากรและอื่น ๆ หลายอยาง 

เมื่อประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ซ่ึงถือวาเปนกฎหมาย 
ฉบับแรกของการศึกษาที่ไดบัญญัติใหมีการกระจายอํานาจลงสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
เปนหนวยงานที่จะรองรับการกระจายอํานาจทางดานวิชาการ งบประมาณการบริหารงานบุคคล  
และดานการบริหารงานทั่วไป เขตพื้นที่การศึกษาจึงกลายมาเปนความหวังในวงการศึกษาของ
ประเทศ ที่จะไดเห็นการกระจายอํานาจทางการบริหารและการจัดการศึกษาอยางแทจริงรวมทั้ง
ความหวังที่จะไดเห็นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพที่เทาเทียมและมีความเสมอภาคกันทั่วทุกเขต
พื้นที่การศึกษา อีกทั้งเปนการกระตุนใหแตละทองถ่ินไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการในเขต
พื้นที่การศึกษาของตนเองและเพื่อยกระดับการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาใหมีความทัดเทียม
กับเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ อีกดวย  ดังนั้นเขตพื้นที่การศึกษาจึงนับวาเปนการปฏิรูประบบบริหาร
การจัดการศึกษาที่จะเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษามากขึ้น 
กวาเดิม และการบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จะตองอยูในรูปของ
คณะกรรมการ ซ่ึงตางหวังวาจะเปนการเปลี่ยนโฉมวงการบริหารจัดการศึกษาไทยใหไปในทิศที่ดี
ขึ้นกวาเดิม 
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กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนจึงรับนโยบายของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามาปฏิบัติ 
ตอโรงเรียนเอกชนเพื่อเปนการกระจายอํานาจทั้งในดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารงานทั่ว ๆ ไป  เปนการจัดการศึกษาที่ใหกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนมีสวนรวมกับ
โรงเรียนไดดําเนินการในเรื่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใหผลไปสูนักเรียนมากที่สุด การ
บริหารการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในฐานะเปนหนวยงานที่กํากับ  ดูแล สงเสริมและ
สนับสนุนโรงเรียนเอกชนใหมีศักยภาพในการบริการจัดการศึกษาใหเทาเทียมหรือใหดีกวาโรงเรียน
ในภาครัฐที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนหนวยงานที่กํากับ  ดูแลเชนเดียวกัน  การดําเนิน 
การจัดการศึกษาหรือการกระจายอํานาจหนาที่ตาง ๆ ทุกฝายควรคํานึงถึงผลที่จะใหนักเรียนไดรับ  
ผลของการดําเนินการนั้นมากที่สุดเทาที่จะมากได 
 
2. 8 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
     2.8.1 งานวจิัยในประเทศ  

กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ (2536 : 228 - 237 ) ไดวิจัยเร่ือง ปจจัยเกี่ยวของกับการบริหาร 
ที่สัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนําทางวิชาการเปนตัว
แปรที่สําคัญที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน และสามารถทํานายประสิทธิผลของ
โรงเรียนในดานตาง ๆ  ระดับคอนขางสูง สวนพฤติกรรมการแกปญหาความขัดแยงนั้น  สวนใหญ
โรงเรียนเอกชนจะมีพฤติกรรมการแกปญหาความขัดแยงแบบการประนีประนอมแบบการมีความ
รวมมือ และที่นิยมใชรองลงมาคือ พฤติกรรมการแกปญหาความขัดแยงแบบหลีกเล่ียง ซ่ึงวิธีนี้ทํา
ใหประสิทธิผลของโรงเรียนต่ําลง  ดานพฤติกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงเปนพฤติกรรมที่
สําคัญของผูบริหารโรงเรียนเอกชนเพราะเกี่ยวพันกับความอยูรอดของโรงเรียน   ถาผูบริหาร
โรงเรียนมีพฤติกรรมการบริหารเปลี่ยนแปลงในระดับที่ดี ก็ยอมที่จะรูจักวางแผน ดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงใหโรงเรียนสามารถกาวหนาทันตอส่ิงแวดลอม ตลอดจนรูจักการติดตามประเมินผล
เพื่อนําผลมาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนใหดียิ่งขึ้น 

พิทยา  เชาวเหม (2531 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานที่เปนจริงและ
คาดหวังของศกึษาธิการอําเภอตามทัศนะของศึกษาธิการจังหวดั นายอําเภอและศกึษาธิการอําเภอ 
ในประเทศไทย พบวา พฤติกรรมการบริหารงานของศึกษาธิการอําเภอที่เปนจริง ตามทัศนะของ 
ศึกษาธิการจังหวัด ดานการบริหารงานธุรการและการเงินอยูในระดับสูง และที่คาดหวังดานการ
บริหารงานบุคคลอยูในอันดับสูง  สวนทัศนะของนายอําเภอเห็นวา  พฤติกรรมการบริหารงานของ
ศึกษาธิการอําเภอที่เปนจริง ดานการบริหารงานบุคคลอยูในอันดับสูง และที่คาดหวังดานการ
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บริหารง านบุ คคลในอันดับ สู ง เช น เดี ย วกัน  สํ าห รับทั ศนะของศึ กษาอํ า เ ภอ เห็นว า                         
พฤติกรรมการบริหารงานของศึกษาธิการอําเภอที่เปนจริง ดานการบริหารงานธุรการและการเงินอยู
ในอันดับสูง และที่คาดหวังดานการบริหารงานบุคคลอยูในอันดับสูง 

พยนต  สุวรรณทรัพย (2536 : บทคัดยอ)   ไดวจิัยเร่ืองบทบาทของศึกษาธิการอําเภอใน 
การนิเทศการศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา    
เขตการศึกษา  1 พบวาศึกษาธิการอําเภอมีบทบาทในการนิเทศการศึกษางานดานวิชาการ            
ดานบุคคล  ดานกิจการนักเรียน อยูในระดับปานกลางทุกดานเรียงลําดับจากสูงไปหาต่ํา คืองานดาน
บุคคล ดานกิจการนักเรียน และดานวิชาการ 

ทรงพล  ทรงจํา (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงาน 
วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
พบวาชุมชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมีความรูและความเขาใจในการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนนอยจึงไมคอยมีความกระตือรือรนที่จะเขาไปมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนและไมมีแผนหรือโครงการที่จะสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร ดังนั้น 
ลักษณะของการมีสวนรวมของชุมชนจึงเปนเพียงการใหความรวมมือกับโรงเรียนในสิ่งที่โรงเรียน
ขอมาเทานั้น และความรวมมือที่พอจะอยูเปนเพียงการใหการสนับสนุนดานวัสดุและงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนงานวิชาการเปนสวนใหญ 

ปรีชา  ไชยโย (2541 : บทคัดยอ)  ไดศกึษา “การมีสวนรวมในการบริหารทางการศึกษา 
ตามทัศนะของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง”  พบวา    
(1)  ดานการวางแผน สมาชิกเห็นดวยในระดับมาก ในการมีสวนรวมในการวางแผนโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกิจกรรมใหความเห็นชอบแผน (2)  ในการจัดองคการ สมาชิกเห็นดวยในระดับมาก     
ในการมีสวนรวมในการจัดองคการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการใหขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณสมบัติและขอกําหนดในการปฏิบัติของครู  (3) ดานการนําองคกร สมาชิกเห็นดวยในระดับมาก 
ในการมีสวนรวมในการนําองคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปนผูนําโครงการการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่เนนการปฏิบัติงานรวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับโรงเรียนประถมศึกษา  
(4) ดานการควบคุมสมาชิกเห็นดวยในระดับมาก  ในการมีสวนรวมในการควบคุมโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งกิจกรรมรับทราบและติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียนใหเปนไปตามแผน สมาชิกสภาองคการ 
บริหารสวนตําบลเห็นวาโรงเรียนประถมศึกษาและองคการบริหารสวนตําบล ควรประสานงานกัน
อยางใกลชิด โดยการเขารวมประชุมและเขารวมกิจกรรมของหนวยงานโดยโรงเรียนตองเปด
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โอกาสใหองคการอื่นเขามามีสวนรวมเต็มรูปแบบและควรรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและ
องคกรประชาชนใหมากขึ้น 

   จําเนียร  ชุณหโสภาค (2539 :  บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเร่ืองทัศนะของขาราชการสาย 
สนับสนุนวิชาการตอการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ไดใหขอเสนอแนะ             
วามหาวิทยาลัยควรมีนโยบายและกําหนดทิศทางในการพัฒนาใหชัดเจน ควรจัดทําแผนการ
ดําเนินงานอยางมีเปาหมายโดยเริ่มจากการสงบุคลากรเขารวมกิจกรรม มีแผนงานรองรับเมื่อกลับ 
เขาทํางานควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานวาไดนําความรูมาพัฒนางานไดมากนอย
เพียงใดรวมทั้งการใหโอกาสกาวหนาในสายงาน 

ณัติ  พิทักษชาติ  (2543)  วจิยัเร่ือง ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารยสวน 
การศึกษาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาทั้งหมด 238 คน มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาระดับความ   
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และเพื่อศึกษาถึงปญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ผลของการวิจัยพบวา อาจารยมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู
ในระดับมาก ในดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในดานสภาพการทํางาน ดานความสัมพันธในหนวยงาน 
ในดานการยอมรับนับถือ และความรูสึกในผลสําเร็จ ในดานผูบังคับบัญชา ดานความรับผิดชอบ    
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับกลาง ในดานความมั่นคงและความเจริญกาวหนา และ
ดานนโยบายของการบริหาร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานระดับนอย ในดานรายไดและปจจัย
ดานอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ  ประสบการณการทํางาน แหลงกําเนิด ระดับชั้นยศ มี
ความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในดานรายได   สวัสดิการ  ความ
เจริญกาวหนาในอาชีพเปนสิ่งสําคัญ ที่จะทําใหอาจารยอยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี และมีความ
มั่นใจวาการเปนอาจารยไมดอยไปกวาการรับราชการในตําแหนงอ่ืน 

พนัสดา  สีมั่น (2540 : 3-4)   ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานดานพัฒนา 
วิชาการของสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดพบวา สวนหนึ่งของปญหาในการปฏิบัติงานของครูที่     
ทําใหการบริหารดานพัฒนาวิชาการของสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด ยังไมบรรลุวัตถุประสงค
เทาที่ควรไดแก 

1.  ผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัดมีความเขาใจและสนใจงานวิชาการนอยงบประมาณ 
ที่จัดสรรใหนําไปใชงานอื่น 

2. ฝายพัฒนาวิชาการของสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด มหีนาที่วิเคราะหวิจัย  ทาํ 
โครงการพัฒนางานวิชาการของกลุมโรงเรียนและโรงเรียน   ศูนยวิชาการ  แตการปฏิบัติ                
อยูในขั้นไมนาพึงพอใจ 
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3. ศึกษานิเทศก มีหนาที่ติดตามประเมินผลงานที่เปนไปตามแผนและโครงการแลว 
ใหขอมูลยอนกลับไปยังผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัด เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาพัฒนาโครงการตาง ๆ 
ยังปฏิบัติไดนอย 

4. งานติดตามและประเมินผล เปนงานที่สําคัญมากของผูอํานวยการสามัญศึกษา 
จังหวัด แตปฏิบัติไดนอย 

5. สํานักงานสามัญศึกษาจังหวดัไมใหความสนใจงานวิชาการที่เกี่ยวของกับกลุม 
โรงเรียนและศูนยพัฒนาวิชาการเปนเชิงพฤติกรรม 

6. ปญหาคําส่ังแตงตั้งกรรมการกลุมโรงเรียนกรมสามัญศึกษา ผูชวยผูอํานวยการ 
สามัญศึกษาจังหวัด  ฝายวิชาการ ไมมีตําแหนงในคณะกรรมการกลุมโรงเรียนสามัญศึกษา  ทําให
ไมมีบทบาทในกลุมโรงเรียน การประสานงานในระบบบริหารไมคลองตัว 

7.  สํานักงานสามัญศึกษาจงัหวัดมภีาระหนาที่ที่สําคัญและกวางขวาง แตมีกําลังคนและ 
งบประมาณจํากัด ทําใหเกดิปญหาการดําเนินงานอยูพอสมควร 

8. กลุมโรงเรียนไมมีความรวมมือในการประสานงาน 
9. บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานขาดประสบการณและความรูเฉพาะทาง 
10. ขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน  โดยเฉพาะเรื่องความกาวหนาในวิชาชีพ 
11. ขาดสถานที่ในการจัดเก็บเอกสาร 
12. ปญหาความลาชาในเรื่องงบประมาณ 
ปญหาเหลานี้สงผลกระทบตอการบริหารงานและการประสานงานกับหนวยงานที่ 

เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเปนอยางมาก 
เกษม  หลากวนวัน (2539:72-73)  ไดศกึษาเรื่องสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตอง 

การดานการพฒันาบุคลากรของขาราชการสวนภูมภิาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร
ในเขตการศกึษา 9  พบวานโยบายที่กําหนดไมสามารถนําไปใชใหเกดิผลในทางปฏิบัติไดอยาง
แทจริง  นอกจากนี้ยังพบวาแผนการพัฒนาบุคลากรในแตละปงบประมาณไมชัดเจน ไมมีการ
กําหนดนโยบายพัฒนาบุคลากรในระยะยาว ซ่ึงเปนเหตุผลหนึ่งที่สํานักงานไมเคยสรางการยอมรับ
ใหเกดิขึ้นในเรื่องการบริหารการจัดการ   และดานวิชาการมาตั้งแตอดตี ปญหาตาง ๆ จึงสะสมมา 
นาน ปญหาคือขาดการประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากรอยางจริงจังทําใหผูปฏิบัติไมมีจุดยืนใน
การปฏิบัติงานที่ถูกตอง  การกําหนดวัตถุประสงคไมสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของ
บุคลากรเปนผลสืบเนื่องมาจากการที่บุคลากรในหนวยงานไมใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง 
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    2.8.2 งานวจิัยในตางประเทศ  
C h e s t e r  N o l t l e  (อางถึงใน พิไล จิรไกรศิริ,2543: 5 2) ไดทําการวิจยัเร่ืองการ 

บริหารงานวิชาการโดยสอบถามผูบริหารการศึกษาทั่วประเทศในสหรัฐอเมริกา พบวา พฤติกรรมที่
ทําใหการบริหารงานวิชาการมีสมรรถภาพสูง เนื่องจากการสงเสริมใหครูมีความรู ความสามารถ 
เพิ่มขึ้น ไดแก สงเสริมใหครูใชเทคนิคการสอนหลาย ๆ วิธีใหคณะครูมีสวนรวมในการวางแผน 
การจัดอบรม  สาธิตวิธีการสอนเพื่อใหครูคุนเคยกับวิธีสอนแบบตาง ๆ  จัดอภิปรายปญหาการ         
ปรับปรุงการสอน  จัดโครงการใหครูในโรงเรียนสับเปลี่ยนกันเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน  
จัดวิทยากรมาชวยในการประชุมปฏิบัติการใหครูมีการอบรมความรูเกี่ยวกับวิชาการศึกษาเพิ่มเติม
แกครูเพื่อปรับปรุงเทคนิคการสอน ประชุมครูเพื่อประเมินผลและการเยี่ยมหองเรียน 

Andersen and Pigtord   (อางถึงใน สุวิเชียร  วรรณนรันทร, 2540 :34)   ไดศึกษาวิจยั 
การมีสวนรวมของศึกษาธิการในประเด็นของงานที่ตองรับผิดชอบ ซ่ึงไดแก งานบริหารวิชาการ
ทั่วไป  งานหลักสูตรและการสอน การบริหารนักเรียน การบริหารธุรการ การบริหารวัสดุครุภัณฑ
และความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของรัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา พบวา ภารกิจของ
ศึกษาธิการที่ เกี่ยวของมาก   ไดแก การสรางความสัมพันธกับชุมชน การบริหารงานทั่วไป 
โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคล 

Ebel  Robert  (อางถึงใน พิไล  จิรไกรศิริ, 2543:52)  ไดสรุปการวิจัยเรื่องการจัด 
กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาไววา ตองสงเสริมความเจริญกาวหนาทางวิชาการโดย
สรางบรรยากาศทางวิชาการใหเหมาะสม ทั้งจะตองมีการประเมินความกาวหนาหรือการเลื่อน
ตําแหนงจากผลงานทางวิชาการ 

Cohen  (อางถึงใน จักรพรรดิ  วะทา, 2538 : 52)  ไดทําการวิเคราะหงานของศึกษาธกิาร 
ในมลรัฐอินเดียนา  สหรัฐอเมริกา พบวา ศึกษาธิการไดปฏิบัติงานในดานตาง ๆ กลาวคือ การเงิน
และงานธุรการ  การสอน  กิจการนักเรียน  อาคารสถานที่  ความสัมพันธกับชุมชน   และ
ความสัมพันธกับคณะกรรมการการศึกษา 

Richman Alan (อางถึงใน พิไล  จิรไกรศิริ, 2543:53)  ไดศึกษาถึงบรรยากาศของ 
องคการในแวดวงของนักศึกษาในหนวยงานทางการศึกษาของรัฐนิวยอรค พบวา ส่ิงที่เปนอิทธิพล
ในเรื่องบรรยากาศองคการ คือ  ความกาวหนาของงาน โอกาสในการเลื่อนตําแหนงและการไดรับ
การฝกฝนดานการบริหาร ทั้งโอกาสในการเลื่อนตําแหนงและความกาวหนาในอาชีพจะเพิ่มมากขึ้น
ดวย 
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Troppe Patricia Ann (2549 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องทุนเอกชนสําหรับการศึกษา
สาธารณะ: เปนการตอบสนองสวนทองถ่ินตอการกระทําของภาครัฐหรือไม  พบวาสํานักพิมพที่มี
ช่ือเสียงรายงานเกี่ยวกับการหาทุนจํานวนมากในชุมชนและรายบุคคลสําหรับโรงเรียนสาธารณะ 
การรายงานนี้มักนําไปสูคําถามเกี่ยวกับความเทาเทียมของการบริจาคเหลานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
มุมมองของการกระทําของรัฐอยางหนักเพื่อลดความแบงแยกในทุนสาธารณะทั่วทุกโรงเรียนในเขต  
การวิจัยนี้หาปจจัยที่มีอิทธิพลของความเปนไปไดและจํานวนของทุนเอกชนสําหรับการศึกษา
สาธารณะ  โดยเฉพาะอยางยิ่งใหความสนใจกับการที่รัฐควบคุมดานการเงินของการศึกษาสวน
ทองถ่ินอยางไร และการเปลี่ยนแปลงความตองการสําหรับการบริการดานการศึกษาที่มีอิทธิพลตอ
การบริจาคภาคเอกชน ทุนเอกชนสําหรับการศึกษาสาธารณะถูกกําหนดไวอยางแคบ ๆ สําหรับ
การศึกษานี้ในฐานะที่เปนการบริจาคจากสโมสรผูสนับสนุนที่ถูกเลือกและมูลนิธิและทุนทางการ
ศึกษาสวนทองถ่ิน  จากการศึกษานี้ถูกจํากัดอยูในเขตโรงเรียนที่ใหญขึ้น ที่ถูกกําหนดในฐานะที่มี
โรงเรียน 7 แหง หรือมากกวา  การศึกษานี้ขึ้นกับขอมูลในเขตโรงเรียน เมือง รัฐ  ที่ไมมีกําไรจาก
แหลงที่หลากหลาย การวิจัยนี้เปนสิ่งแรกที่เชื่อมฟอรม 990 ของ IRS  ซ่ึงเปนขอมูลคืนภาษีของ
องคกรที่ไมมีกําไรกับตัวอยางเขตโรงเรียนของประเทศ  นอกจากนี้ การวิจัยนี้ยังตรวจสอบผลของ
ความตองการทางการศึกษาที่แตกตางกัน  การหักการบริจาคทางการกุศลของรัฐ และพฤติกรรมการ
ใหบริจาคระดับเมืองในทุนเอกชนสําหรับการศึกษาสาธารณะ  ปจจัยเหลานี้ยังไมเคยไดรับการ
ตรวจสอบมากอน  ทุนภาคเอกชนจากสโมสรผูสนับสนุน และมูลนิธิทางการศึกษาสวนทองถ่ินไม
เปนที่แพรหลายในเขตโรงเรียนที่ใหญขึ้นและตอจํานวนนักเรียนที่หลากหลายในวงกวางจาก $1 
ถึง$307 ตอนักเรียนดวยคาเฉลี่ย $15 ตอนักเรียนในป 2540-2541 การเกิดขึ้นที่ถูกจํากัดและ
ชวงกวางในทุนเอกชนตอนักเรียนจะไมเลิกความกังวลในเรื่องของความเทาเทียมเพราะทุนเกิดขึ้น
บอยครั้งและสูงขึ้นในรายไดชุมชนที่สูงขึ้น  การวิเคราะหแบบถดถอยไดพบวารัฐควบคุมดาน
การเงินของการศึกษาสวนทองถ่ินจะนํามาซึ่งการตอบสนองจากภาคเอกชนในรูปแบบของทุน
เอกชนเพื่อการศึกษาสาธารณะ แมวาไมเสมอไปในทิศทางที่ถูกมุงหวัง  ตัวอยางเชน ดานการเงิน
ของโรงเรียนรัฐไดปฏิรูปกิจกรรมและขอจํากัดการรวมภาษีและการจํากัดคาใชจายเปนผลทางบวก
และมีความสําคัญตอทุนเอกชนตอเด็กนักเรียน ในขณะที่ขอกําหนดการยึดของรัฐมีผลทางลบตอ
ทุนเอกชนตอนักเรียน การคนพบที่เกี่ยวกับการแปรเปลี่ยนความตองการสําหรับงานบริการดาน
การศึกษายังคลุมเครืออยู 
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จากการศึกษาเอกสารและผลงานวิจยัที่เกีย่วของดังกลาว  พอสรุปไดวาเนื่องจากการ 
เปลี่ยนแปลงใหมีพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2526  ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารในสวนกลางและสวนภูมิภาคของสวนงานที่เกี่ยวกับการศึกษา 
โดยการรวมสํานักงานที่ดูแลงานดานการศึกษามาเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ทําใหโรงเรียน 
เอกชนซึ่งอยูในความดแูลของสํานักงานศกึษาธิการจังหวัดในอดีต  มาอยูในการกํากบั และดแูลของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จึงมีปญหาตาง ๆ ที่ตองหาทางแกไข รวมทั้งตองหาแนวทางสนอง 
ความตองการบริการและการสนับสนุนใหแกผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน จากสํานักงานเขตพื้น 
ที่การศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการ  ในกรอบงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  8  งาน   ทั้งนี้
ตองพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโรงเรียนเอกชนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ไม
เคยปฏิบัติงานดานนี้มากอนใหมีความรู  ความเขาใจในกฎหมาย  ระเบียบ  พระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน และแนวทางการปฏิบัติงานใหถูกตองในแนวทางเดียวกัน เพื่อจะไดทราบถึงความตองการ
การบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในจังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อจะไดกอใหเกิดประโยชนตอการดําเนินงานในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและการประสานงานกับโรงเรียนเอกชน  รวมทั้งจะไดหาแนวทางพัฒนางานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและงานโรงเรียนเอกชนใหพัฒนาไปสูประสิทธิภาพตอไป 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Servey  research)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 

ความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  ในจังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อศึกษาแนวทางในการสงเสริมโรงเรียนเอกชนให
สอดคลองกับความตองการ   ซ่ึงผูวิจัยกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
3.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.3   เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
 3.4   วิธีการเกบ็รวบรวมขอมูล    
 3.5   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
                  
3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการศึกษา  เอกสาร หลักการ ความเปนมาและความสาํคัญของความตองการบริการ 
และการสนับสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัด
สมุทรปราการ  ซ่ึงผูวิจัยไดนําเสนอแลว นั้น จึงไดนํามาเปนกรอบแนวคิดของการศึกษาวิจัยโดย
กรอบแนวคิดของ การบริหารงาน  8  กลุมงาน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ดังนี้ 
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กรอบแนวคิดของการศึกษา ความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียน
เอกชนจากสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา ในจังหวัดสมทุรปราการ 
 

ตัวแปรที่ศึกษา  ไดแก 
        

ความตองการใหบริการและการสนับสนุน ของผูบริหารและครู 
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา ในจังหวดัสมุทรปราการ 

      จาก  8  งาน   
       1. งานกลุมอํานวยการ        
     2. งานกลุมบริหารบุคคล      
     3. งานกลุมนโยบายและแผน     
     4. งานกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา                                     
      5. งานกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา                                                       
      6. งานกลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษา                
       7. งานกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน                         
       8. หนวยตรวจสอบภายใน       
 
 
 

 
กรอบแนวคิดที่ศึกษานี้ไดมาจากหลักการบริหารจัดการในเขตพืน้ที่การศึกษาในการ 

จัดระบบโครงสรางสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการ  
  

3.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   3.2.1  ประชากร 

               ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวยผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานอยูใน
โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในจังหวัดสมุทรปราการ  
ปการศึกษา 2548  ผูบริหาร จํานวน  99  คน และเปนครู จํานวน   297  คน  รวมทั้งส้ิน  396  คน 
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   3.2.2  กลุมตัวอยาง 
     3.2.2.1  สุมตัวอยางจากประชากรโรงเรียนทั้งจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 99 โรงเรียน           

โดยสุมแบบงายรอยละ 50   ดวยวิธีจับฉลากไดโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง  จํานวน  51  โรงเรียน 
                 3.2.2.2  กําหนดกลุมตัวอยางเปนผูบริหารโรงเรียนเอกชน  ประเภทสามัญศึกษา                    
ในปการศึกษา 2548  โรงเรียน ๆ ละ  1  คน  จากโรงเรียนที่สุมไดทั้งหมด  รวมเปนจํานวน  51  คน    
                 3.2.2.3  เลือกครูโดยสุมแบบเจาะจงจากโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางผูบริหาร  51  แหง 
โรงเรียนละ 3  คน โดยเลือกแบบเจาะจงจากครูที่รับผิดชอบงานดานงานบุคคล  จํานวน 1 คน    
ดานงานวิชาการ  จํานวน 1 คน และดานการเงิน  จํานวน 1 คน รวมจํานวนทั้งส้ิน 153  คน         
ตามตารางที่  3.1 
 
ตารางที่  3.1  จํานวนประชากรและกลุมตวัอยางจําแนกเปนรายโรงเรียน 
 

จํานวนกลุมตวัอยาง รายช่ือโรงเรียน 
ผูบริหาร ครู รวม 

1. อนุบาลสวนปากน้ํา 1 3 4 
2. อนุบาลเทพดรุณ 1 3 4 
3. อนุบาลเทพารักษ 1 3 4 
4. อนุบาลบุษยมาส 1 3 4 
5. อนุบาลบานหน ู 1 3 4 
6. อนุบาลสุวิชา 1 3 4 
7. อนุบาลสวนแพรกษา 1 3 4 
8. อนุบาลอนงคเวท 1 3 4 
9. อนุสาสนวทิยา 1 3 4 
10. ภรวิชญ 1 3 4 
11. สิริศึกษา 1 3 4 
12. ทอรัก 1 3 4 
13. อูทิพย 1 3 4 
14. ดิษลี 1 3 4 
15. ลวนพฤกษา 1 3 4 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

จํานวนกลุมตวัอยาง รายช่ือโรงเรียน 
ผูบริหาร ครู รวม 

16. สุมานัน 1 3 4 
17. สุขเจริญผลแพรกษา 1 3 4 
18. สุขเจริญผล 1 3 4 
19. ปราณีเนาวบุตร 1 3 4 
20. ดรุณรัตน 1 3 4 
21. ประภามนตรี 2 1 3 4 
22. ปวยฮัว้ 1 3 4 
23. เซนตราฟาแอล 1 3 4 
24. อัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 3 4 
25. อนุสาสนวทิยาสมุทรปราการ 1 3 4 
26. เฉลิมไฉไลวิทยา 1 3 4 
27. ศรีวิทยาปากน้ํา 1 3 4 
28. บุรารักษ 1 3 4 
29. ทรงวิทยา 1 3 4 
30. เซนตโยเซฟทิพวัล 1 3 4 
31. เซนตโยเซฟ บางนา 1 3 4 
32. อนุบาลบัวขาว 1 3 4 
33. อนุบาลศิริวิทย 1 3 4 
34. อนุบาลบุษยมาส ปูเจา 1 3 4 
35. ราชประชาสมาสัย ฯ  1 3 4 
36. สายอนุสรณ 1 3 4 
37. ณัฏฐเวศม 1 3 4 
38. ปญจนะวทิย 1 3 4 
39 เยาวนารีคริสเตียน 1 3 4 
40 สันติดรุณ 1 3 4 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

จํานวนกลุมตวัอยาง รายช่ือโรงเรียน 
ผูบริหาร ครู รวม 

41. อํานวยวิทย 1 3 4 
42. อาษาวิทยา 1 3 4 
43. ประชานาถ 1 3 4 
44. อนุบาลเทพกร 1 3 4 
45. เทพกรศึกษา 1 3 4 
46. นพคุณศกึษา 1 3 4 
47. สารสาสนสมุทรสาร 1 3 4 
48. ศรีดรุณ 1 3 4 
49. สาธิตบางนา 1 3 4 
50. อนุบาลภาสินี 1 3 4 
51. ทรงวิทยาเทพารักษ 1 3 4 

รวม 51 153 204 
 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
     3.3.1 ลักษณะของเครื่องมือ  

ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใช 
กรอบแนวคิดที่ศึกษานี้ไดมาจากหลักการบริหารจัดการในเขตพืน้ที่การศึกษาในการจัดระบบ
โครงสราง โดยแบงออกเปน  3   ตอน  คือ 

ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการบริการและการสนับสนุนของ

ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน จากสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ในจงัหวัดสมุทรปราการ  โดย

ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  ของ Likert  มี  5  ระดับ  
คือ  มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   นอย   นอยที่สุด  โดยกาํหนดความหมายของคะแนน ดังนี ้
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5  หมายถึง  มีการความตองการอยูในระดับ  มากที่สุด   
4  หมายถึง  มีการความตองการอยูในระดับ  มาก     
3  หมายถึง  มีการความตองการอยูในระดับ  ปานกลาง    
2  หมายถึง  มีการความตองการอยูในระดับ  นอย   
1  หมายถึง  มีการความตองการอยูในระดับ  นอยที่สุด   
การแปลความหมายคาเฉลี่ยในตารางขอมูลเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน จึงใชเกณฑ 

การแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2532 : 100 )  
         4.51 – 5.00     หมายถึง    มีความตองการ    มากที่สุด 
         3.51 – 4.50     หมายถึง    มีความตองการ    มาก 
         2.51 – 3.50     หมายถึง    มีความตองการ     ปานกลาง 
         1.51 – 2.50     หมายถึง    มีความตองการ     นอย 
         1.00 – 1.50     หมายถึง    มีความตองการ      นอยที่สุด  

ตอนที่  3  ขอเสนอแนะความตองการบริการและการสนบัสนุนอื่น ๆ  ของผูบริหาร 
และครูโรงเรียนเอกชน ใน  8  งาน  จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการ  
เปนลักษณะคาํถามปลายเปด 
     3.3.2  ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 
               3.3.2.1. ศึกษาเอกสาร บทความ ระเบียบ  คําสั่ง  หนังสือ  และงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ
การบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

  3.3.2.2.  สรางแบบสอบถามตามขอบเขตที่กําหนดโดยใหครอบคลุมเนื้อหาในงาน   8  งาน 
  3.3.2.3  นําแบบสอบถามที่สรางไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาที่ควบคุมปริญญานิพนธเพื่อ

ตรวจสอบในดานความครอบคลุมเนื้อหาและพิจารณาการใชภาษาใหถูกตอง 
     3.3.2.4. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบและพิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธแลวไปใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยง(Validity) การใชภาษาและการจัดลําดับ
คําถาม จํานวน   5  ทาน  ไดแก 
 (1) นายชาญวิทย  จรตระการ   รองผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1    วุฒิการศึกษา   การศึกษามหาบัณฑิต 
 (2)  นายสุรพล   เมฆแดง    ผูชวยผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1  วุฒิการศึกษา   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
   (3) นางสาวประภาพรรณ  เส็งวงศ   หัวหนากลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  วุฒิการศึกษา   ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
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 (4) ดร .คณาพร   คมสัน    ศึกษานิ เทศก  คศ .2  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1  วุฒิการศึกษา   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 (5) รองศาสตราจารย ลินจง   อินทรัมพรรย   ผู รับใบอนุญาตโรงเรียนอูทิพย               
วุฒิการศึกษา   ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
             3.3.2.5. เมื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและใหคําแนะนําเกี่ยวกับภาษาแลวปรับปรุง
แบบสอบถามใหเปนไปตามขอเสนอของผูทรงคุณวุฒิและจัดลําดับคําถามของแบบสอบถามใหมี
ลักษณะสอดคลองและตอเนือ่งกัน       
               3.3.2.6 นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใช(Try out) กับผูบริหารและครู
โรงเรียนเอกชนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน  30  คน แลวนํามาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α  - coefficient ) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2532 : 96 )  

ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.97 
             3.3.2.7 นําแบบสอบถามที่สมบูรณแลว ไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนดไว 
 
3.4  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
     3.4.1  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เพื่อขอ
ความรวมมือไปยังผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่เปนกลุมตัวอยางในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อ
ขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 
     3.4.2  ผูวิจยัเปนผูนําแบบสอบถามไปสงใหโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อใหตอบ
แบบสอบถามดวยตนเอง  จํานวน  204  ฉบบั  และไดรับแบบสอบถามคืนนําตรวจสอบความ
สมบูรณในการตอบแลวคัดเลือกเฉพาะฉบบัที่สมบูรณ ปรากฏวาแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ 
จํานวน  192  ฉบับ คิดเปนรอยละ  94.12    
3.5  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในงานวิจัย ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS   
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 

3.5.1  สถิติพื้นฐาน  
3.5.2   คาเฉลี่ย (Mean)   
3.5.3  ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  
3.5.4  รอยละ 
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  บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
การวิจัยเร่ือง  การศึกษาความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครู 

โรงเรียนเอกชนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในจังหวัดสมุทรปราการ  มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนจากสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  ในจังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อศึกษาแนวทางในการสงเสริมโรงเรียนเอกชนให
สอดคลองกับความตองการ   การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครู
โรงเรียนเอกชนแลวนํามาวิเคราะหขอมูล ผลการวิเคราะหนําเสนอเปน  3   ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2   ผลการวิเคราะหความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและ 

ครูโรงเรียนเอกชนใน 8 งาน คือ กลุมอํานวยการ  กลุมบริหารงานบุคคล  กลุมนโยบายและแผน 
กลุมสงเสริมการจัดการศกึษา  กลุมนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา  กลุมสงเสริมสถานศกึษา
เอกชน กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษา และหนวยตรวจสอบภายใน จากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในจงัหวัดสมุทรปราการ   

ตอนที่  3  ขอเสนอแนะความตองการบริการและการสนบัสนุนอื่น ๆ  ของผูบริหาร 
และครูโรงเรียนเอกชน ใน  8  งาน  จากสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา ในจังหวัดสมุทรปราการ  
ซ่ึงเปนคําถามปลายเปด 
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ตอนที่ 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด  192  คน  รายละเอียด   

ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1   ขอมูลทั่วไปของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน 

N = 192 
รายการ จํานวน รอยละ 

เพศ   
  ชาย   31 16.1 
  หญิง 161 83.9 
ตําแหนง   
  ผูบริหาร   
  ผูจัดการ 9 18.8 
  ครูใหญ 39 81.2 
ครู   
  ครูรับผิดชอบงานดานบุคคล 49 34.0 
  ครูรับผิดชอบงานดานวิชาการ 47 32.7 
  ครูรับผิดชอบงานดานการเงิน 48 33.3 
วุฒิการศึกษา   
  ต่ํากวาปริญญาตรี 18 9.4 
  ปริญญาตรี 139 72.4 
  ปริญญาโท 31 16.1 
  สูงกวาปริญญาโท 4 2.1 
ประสบการณในการดํารงตําแหนง    
  ต่ํากวา  5  ป 45 23.4 
  5 –  7  ป  38 19.8 
  8 – 10  ป  17 8.9 
  10  ปขึ้นไป 92 47.9 
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จากตารางที่ 4.1  ผูบริหารที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ  คิดเปนรอยละ 81.2 เปน 
ครูใหญ  สวนครูที่รับผิดชอบงานดานบุคคล ดานการเงนิ และดานวิชาการ ตอบแบบสอบถามใน
สัดสวนที่ใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 34.0, 33.3 และ 32.7 ตามลําดับ    

สวนวุฒกิารศกึษาของผูบริหารและครู สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
คิดเปนรอยละ  72.4 รองลงมาไดแก ระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 16.1 

สําหรับประสบการณในการดํารงตําแหนงของผูบริหารและครู สวนใหญดํารงตําแหนง   
10  ปขึ้นไป  คิดเปนรอยละ  47.9  และรองลงมาไดแก ต่ํากวา 5 ป   คิดเปนรอยละ  23.4 
  

ตอนที่  2  ผลการวิเคราะหความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียน   
เอกชน จากสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา ในจังหวัดสมทุรปราการ  ดงัรายละเอียด 
ในตารางที่ 4.2 – 4.9 
 

ตารางที่ 4.2  ความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน                  
                     จากกลุมอํานวยการ   

N = 192 
ความตองการบริการและการสนับสนุน   Χ  S.D เกณฑ ลําดับ 

กลุมงานอํานวยการ 
1. ความรวดเร็วในการติดตอสื่อสารกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
4.09 

 
.680 

 
มาก 

 
4 

2 .การใหบริการขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโรงเรียนในเขตพื้นที่อยาง
ถูกตอง  รวดเร็ว และเปนปจจุบัน        

4.09 .743 มาก 5 

3. การใหความรู  แนะนํา แกบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงิน
อุดหนุนคาใชจายรายหัวนักเรียน 

4.19 .671 มาก 2 

4. การจัดอบรมและใหความรู ในการจัดทําบัญชีและการเงินใหถูกตอง   4.12 .787 มาก 3 
5. สนับสนุนใหมีการเบิกจายเงินอุดหนุนหรือเงินโครงการอื่น ๆ    
ตรงตามกําหนดเวลา 

4.20 .706 มาก 1 

6. การใหขาวสาร ประชาสัมพันธในรูปแบบวารสาร  เอกสารเผยแพร
อื่น ๆ 

3.95 .743 มาก 8 

7. การอบรมและใหความรูเกี่ยวกับเรื่องการรับ - สงหนังสือราชการ
ทางระบบคอมพิวเตอร 

3.96 .805 มาก 7 

8. การลดวิธีการรับ- สงหนังสือใหใชเวลานอยและไมยุงยาก 4.01 .806 มาก 6 
รวม 4.08 .742 มาก  
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จากตารางที่ 4.2  ความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียน 
เอกชน จากกลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาพรวมมีความตองการในระดับมาก 
ทุกขอ  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนมีความตองการเปนลําดับแรก 
คือใหมีการเบิกจายเงินอุดหนุนหรือเงินโครงการอื่น ๆ   ตรงตามกําหนดเวลา(Χ = 4.20) รองลงมา
คือการใหความรู  แนะนําแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัว
นักเรียน(Χ =4.19)  สวนความตองการลําดับสุดทายคือการใหขาวสาร ประชาสัมพันธในรูปแบบ
วารสาร เอกสารเผยแพร อ่ืน ๆ (Χ = 3.95) 
 
ตารางที่ 4.3  ความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน                
                     จากกลุมบริหารงานบุคคล   

                                                                                                              N = 192  
ความตองการบริการและการสนับสนุน   Χ  S.D เกณฑ ลําดับ 

กลุมบริหารงานบุคคล 
1. การจัดอบรมและใหความรูแกบุคลากรใหทันตอ
ความเปลี่ยนแปลงดานการจดัการศึกษาในปจจุบัน 

 
4.17 

 
.782 

 
มาก 

 
2 

2. การใหขวัญกําลังใจแกผูบริหารและครูโรงเรียน
เอกชนใหไดรับการยกยองเชดิชูในเรื่องความดี
ความชอบ 

4.07 .875 
 

มาก 3 

3. สนับสนุนใหบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาต่าํกวา
ปริญญาตรีมีโอกาสศึกษาตอ 

4.31 .802 มาก 1 

4. การอํานวยความสะดวกในการขอรับใบ
ประกอบวิชาชีพครู 

4.07 .944 มาก 4 

รวม 4.15 .851 มาก  
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จากตารางที่ 4.3  ความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียน 
เอกชน จากกลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาพรวมมีความตองการในระดับ
มากทุกขอ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนมีความตองการเปนลําดับ
แรก คือ สนับสนุนใหบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีโอกาสศึกษาตอ( Χ =4.31) 
รองลงมาคือการจัดอบรมและใหความรูแกบุคลากรใหทันตอความเปลี่ยนแปลงดานการจัด
การศึกษาในปจจุบัน(Χ =4.17)  สวนความตองการเปนอันดับสุดทายคือการอํานวยความสะดวกใน
การขอรับใบประกอบวิชาชีพครู (Χ = 4.07) 
 
ตารางที่ 4.4  ความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน  
                     จากกลุมนโยบายและแผน  

 N = 192  
ความตองการบริการและการสนับสนุน   Χ  S.D เกณฑ ลําดับ 

กลุมนโยบายและแผน 
1. การใหคําปรึกษา  แนะนําเกี่ยวกับวิธีการวางแผน
กลยุทธในการบริหารงานของโรงเรียน 

 
3.94 

 
.753 

 
มาก 

 
5 

2. การใหคําปรึกษา  แนะนําเกี่ยวกับวิธีพัฒนายุทธ
ศาสตรในการบริหารงานโรงเรียนใหมีคุณภาพ
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 

3.98 .779 มาก 2 

3. การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนใหไดรับความรู
ในการวางแผนและกําหนดนโยบาย 

3.96 .768 มาก  4 

 4. การอบรมและใหความรูเร่ืองระบบสารสนเทศ 
ในการบริหารงานโรงเรียน 

4.00 .766 มาก 1 

5. ใหความรูเกีย่วกับการบริหารจัดการแบบใช
โรงเรียนเปนฐาน 

3.91 .804 มาก 6 

6. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการทาง
การศึกษาใหแกโรงเรียน 

3.97 .909 มาก 3 

7. กําหนดเวลาของการสงขอมูลตาง ๆ ที่เหมาะสม 
 

3.90 .803 มาก 7 

รวม 3.95 .797 มาก  
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จากตารางที่ 4.4  ความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียน 
เอกชนจากกลุมนโยบายและแผน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาพรวมมีความตองการในระดับ
มากทุกขอ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนมีความตองการเปนลําดับ
แรก คือ การอบรมและใหความรูเร่ืองระบบสารสนเทศ ในการบริหารงานโรงเรียน( Χ =4.00) 
รองลงมาคือการใหคําปรึกษา  แนะนําเกี่ยวกับวิธีพัฒนายุทธศาสตรในการบริหารงานโรงเรียนใหมี
คุณภาพสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน( Χ =3.98)  สวนความตองการลําดับสุดทายคือ
กําหนดเวลาของการสงขอมูลตาง ๆ ที่เหมาะสม(Χ = 3.90) 
 
ตารางที่ 4.5  ความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน     
                    จากกลุมสงเสริมการจัดการศกึษา   

                                                                                                           N = 192  
ความตองการบริการและการสนับสนุน   Χ  S.D เกณฑ ลําดับ 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
1.  การสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  

 
4.11 

 
.700 

 
มาก 

 
1 

 
2. การสงเสริมการพัฒนาดานกิจการนักเรียนของ
สถานศึกษา  

4.02 .762 มาก  2 

3. การสงเสริมการพัฒนาดานกิจกรรมพิเศษของ
สถานศึกษา 

3.90 .770 มาก 6 

4. การจัดหาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมา        
ใชเพื่อสนับสนุนสงเสริมดานการจัดการศึกษา 

4.00 .844 มาก 3 

5. การจัดการศึกษาแกเด็กดอยโอกาสและ 
เด็กพิการ 

3.68 .949 มาก 9 

6. การจัดการศึกษาแกเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (ความ
เปนเลิศดานตาง ๆ ) 

3.82 .870 มาก 7 

7. การจัดสรรทุนการศึกษาใหแกนักเรียนที่ 
ขาดแคลน 

3.72 1.024 มาก 8 

8. การอบรมเยาวชนดานคุณธรรม  จริยธรรม 
และดานอื่น ๆ  

3.97 .853 มาก 4 

9. การกํากับการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกําหนดเวลา 3.93 .702 มาก 5 
รวม 3.90 .830 มาก  
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จากตารางที่ 4.5  ความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียน 
เอกชน จากกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาพรวมมีความตองการ
ในระดับมากทุกขอ  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน  มีความตองการ
เปนลําดับแรก คือ การสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา(Χ =4.11) รองลงมาคือ
การสงเสริมการพัฒนาดานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา( Χ =4.02) สวนความตองการ ลําดับ
สุดทายคือการจัดการศึกษาแกเด็กดอยโอกาสและเด็กพิการ(Χ = 3.68) 
 
ตารางที่ 4.6  ความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน                 
                     จากกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

N = 192  
ความตองการบริการและการสนับสนุน  Χ  S.D เกณฑ ลําดับ 
กลุมนิเทศ  ติดตาม และประเมินผล ฯ 
1. การใหคําแนะนํา ปรึกษาในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา 

 
4.01 

 
.812 

 
มาก 

 
6 

2. การใหความรูดานกระบวนการจัดการเรียน  
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.16 .743 มาก 2 

3. การใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู 
ใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน 

4.09 .784 มาก 3 

4. การใหความรูดานการวัด ประเมินผลและประมวลผลการ
เรียนรูของผูเรียน 

4.07 .762 มาก 5 

5. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอยาง
สม่ําเสมอ 

3.97 .802 มาก 8 

6. การประสานงานในการสงเสริมและสนับสนุน 
ใหผูบริหารและครูเขาอบรมสัมมนาทางวิชาการ 

4.17 .736 มาก 1 

7. การใหความรูดานการจัดทํางานวิจัยใน 
ช้ันเรียน 

3.99 .834 มาก 7 

8. การเผยแพรผลงานทางวิชาการของครูใหญและ 
ครูตอสาธารณชน 

3.76 .815 มาก 9 

9. การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอกของสถานศึกษา 

4.07 .759 
 

มาก 4 

รวม 4.03 .783 มาก  
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จากตารางที่ 4.6  ความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียน
เอกชน จากกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
ภาพรวม  มีความตองการในระดับมากทุกขอ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารและครู
โรงเรียนเอกชนมีความตองการเปนลําดับแรก คือ การประสานงานในการสงเสริมและสนับสนุนให
ผูบริหารและครูเขาอบรมสัมมนาทางวิชาการ  ( Χ =4.17)  รองลงมาคือการใหความรูดาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ( Χ =4.16)  สวนความตองการลําดับ
สุดทายคือการเผยแพรผลงานทางวิชาการของครูใหญและครูตอสาธารณชน(Χ = 3.76) 

 
ตารางที่ 4.7   ความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน              
                      จากกลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  

N = 192  
ความตองการบริการและการสนับสนุน  Χ  S.D เกณฑ ลําดับ 

กลุมสงเสริมประสิทธิภาพ ฯ 
1. สงเสริมเทคนิควิชาชีพในการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

 
3.78 

 
.834 

 
มาก 

 
3 

2. การเยีย่มโรงเรียนเพื่อใหคาํปรึกษาแบบ
กัลยาณมิตร 

3.92 .785 มาก 2 

3. การเผยแพรขอมูลสารสนเทศดานประสทิธิภาพ
การจัดการศกึษาทั้งในระดับสถานศึกษาและเขต
พื้นที่การศึกษา 

3.95 .757 มาก 1 

รวม 3.88 .792 มาก  
 

จากตารางที่ 4.7  ความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียน
เอกชน จากกลุมกลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
ภาพรวม  มีความตองการในระดับมากทุกขอ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารและครู
โรงเรียนเอกชนมีความตองการเปนลําดับแรก คือ การเผยแพรขอมูลสารสนเทศดานประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาทั้งในระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา( Χ =3.95) รองลงมาคือการเยี่ยม
โรงเรียนเพื่อใหคําปรึกษาแบบกัลยาณมิตร (Χ =3.92)  สวนความตองการลําดับสุดทายคือสงเสริม
เทคนิควิชาชีพในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(Χ =3.78)   

DPU



 

 

64 

ตารางที่ 4.8  ความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน                     
                   จากกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน   

N = 192  
ความตองการบริการและการสนับสนุน  Χ  S.D เกณฑ ลําดับ 

กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน 
1. การใหความรูเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายของ
โรงเรียนเอกชน 

 
3.94 

 
.813 

 
มาก 

 
5 

2. การใหคําปรึกษา แนะนํา ในการบรรจุครูใหญ
และครู อยางถูกตองตามระเบียบ 

4.01 .752 มาก 3 

3. การจัดทําเอกสารคูมือการบริหารงานโรงเรียน
เอกชน 

3.94 .732 มาก 4 

4. การตรวจสอบเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุน
คาใชจายรายหวันักเรียน 

4.13 .659 มาก 2 

5. การอํานวยความสะดวกในการเบิกเงนิ
สวัสดิการสงเคราะหครูใหญและครู 

4.25 .731 มาก 1 

รวม 4.05 .737 มาก  
 

จากตารางที่ 4.8  ความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียน
เอกชน จากกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาพรวม  มีความ
ตองการในระดับมากทุกขอ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนมีความ
ตองการเปนลําดับแรกคือ การอํานวยความสะดวกในการเบิกเงินสวัสดิการสงเคราะหครูใหญ     
และครู( Χ =4.25)  รองลงมาคือ การตรวจสอบเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัว
นักเรียน(Χ =4.13)  สวนความตองการลําดับสุดทายคือการใหความรูเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายของ
โรงเรียนเอกชน(Χ = 3.94) 
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ตารางที่ 4.9  ความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน               
                     จากหนวยตรวจสอบภายใน  

N = 192  
ความตองการบริการและการสนับสนุน  Χ  S.D เกณฑ ลําดับ 

 หนวยตรวจสอบภายใน 
1. การใหคําปรึกษาในเรื่องของการตรวจสอบ
และติดตามผลการใชเงินของสถานศึกษา 

 
3.77 

 
.779 

 
มาก 

 
3 

2. การใหคําปรึกษาในเรื่องของการตรวจสอบ
และติดตามผลการใชเงินงบประมาณโครงการ
ตาง ๆ  

3.77 .760 มาก 2 

3. การกําหนดเวลาการตรวจสอบภายในทีชั่ดเจน
และแจงใหสถานศึกษาทราบลวงหนา 

4.11 .719 มาก 1 

รวม 3.88 .753 มาก  
 

จากตารางที่ 4.9   ความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียน
เอกชน จากหนวยตรวจสอบภายใน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาพรวม มีความตองการใน
ระดับมากทุกขอ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนมีความตองการเปน
ลําดับแรก คือ การกําหนดเวลาการตรวจสอบภายในที่ชัดเจนและแจงใหสถานศึกษาทราบลวงหนา 
( Χ =4.11) รองลงมาคือการใหคําปรึกษาในเรื่องของการตรวจสอบและติดตามผลการใชเงิน
งบประมาณโครงการตาง ๆ (Χ =3.77)  สวนความตองการลําดับสุดทายคือการใหคําปรึกษาในเรื่อง
ของการตรวจสอบและติดตามผลการใชเงินของสถานศึกษา (Χ = 3.77) 
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ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครู
โรงเรียนเอกชนจากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการ ใน  8  งาน  คือ กลุม
อํานวยการ  กลุมบริหารงานบุคคล  กลุมนโยบายและแผน กลุมสงเสริมจัดการศึกษา  กลุมนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา   กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน และหนวยตรวจสอบภายใน ซ่ึงจากคําถามปลายเปดมีผูตอบแบบสอบถามและ
ใหขอเสนอแนะในแตละกลุมงาน ดังนี้ 

         1.  กลุมอํานวยการ  ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
              1.1  ตองการใหมีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการทําบัญชีและการเงินอยาง

ตอเนื่องเพื่อเพิ่มทักษะ แมนยํา  และมีความเขาใจในเรื่องนี้มากขึ้น  ควรใชระยะเวลาในการอบรม
มาก ๆ ดวย เพื่อความเขาใจและความถูกตองของระบบบัญชี  (ความถี่ 6) 

                    1.2  ตองการใหมีการอบรมเกี่ยวกับการรับ – สงหนังสือราชการทางคอมพิวเตอร    
เพราะการแจงขาวสารทางคอมพิวเตอรตองชัดเจน รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ มีบางครั้งที่การ          
รับ – สง ทางคอมพิวเตอรเกิดการลมของระบบบอย ๆ  ทําใหไมสามารถติดตอกันไดระหวาง      
เขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียน ทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน เพราะตองมีการประสานงานกัน
ตลอดเวลา  (ความถี่ 4) 

              1.3  ตองการใหอํานวยความสะดวกและบริการดานขอมูลสารสนเทศและการ
บริการตาง ๆ ใหรวดเร็วกวานี้  เพราะบางครั้งการรับ- สงเอกสารไมทราบวาจะไปสงที่ใดกอน 
เพราะเจาหนาที่ไมสามารถแยกงานไดชัดเจนทําใหเกิดความสับสน จึงตองการใหมีประชาสัมพันธ
ของหนวยงานที่มีความรูของทุกเรื่อง สามารถตอบคําถามและรับเรื่องตาง ๆ ไดทุกเรื่อง  (ความถี่ 4) 

              1.4  การติดตอส่ือสารควรตองชัดเจน รวดเร็ว ทันใจ ในการใหบริการทุก ๆ 
ดานและมีความเปนกัลยาณมิตร  (ความถี่ 4) 

              1.5  ตองการใหมีการสงมอบเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวนักเรียนโดยการผาน
ระบบคอมพิวเตอร (ความถี่ 2) 

         2.  กลุมบริหารงานบุคคล  ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
              2.1  ตองการใหมีการอบรมใหความรูแกครูโรงเรียนเอกชนดานการศึกษา     

ยุคใหมตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพของครูและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
และการบริหารงานของโรงเรียน  โดยการจัดอบรมขอใหเปนภายในจังหวัดสมุทรปราการเพื่อความ
สะดวกและไมเสียคาใชจายในการอบรม  (ความถี่ 10) 
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              2.2  ขอใหสงเสริมและใหขวัญกําลังใจแกครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนโดย
การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครู การพัฒนาวิชาชีพ โดยสนับสนุนใหครูและบุคลากรของโรงเรียน
เอกชนไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นไปอีกอยางนอยระดับปริญญาตรี  โดยอาจจะประสาน
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏในการใหศึกษาวิชาชีพครูเพื่อจะไดนําความรูมาใชกับนักเรียนและตนเอง 
เพื่อเปนการพัฒนาการเรียนการสอนใหดีขึ้นไป  (ความถี่ 6) 

              2.3  ขอใหอํานวยความสะดวกในการขอรับใบประกอบวิชาชีพและสงเสริมให
ครูและบุคลากรในโรงเรียนไดขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู  (ความถี่ 4) 

      2.4  การยกยองเชิดชูของครูโรงเรียนเอกชนนั้นไมคอยมีความตองการมากนัก
แตครูโรงเรียนเอกชนสวนใหญตองการความมั่นคงดานสวัสดิการอื่น ๆ มากกวาการไดมีโอกาส
ไดรับการยกยองเชิดชูในเรื่องของความดีความชอบ (ความถี่ 2) 

         3.  กลุมนโยบายและแผน  ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
              3.1  ควรใหคําปรึกษา แนะนําในการพัฒนาโรงเรียนโดยใหความรูเกี่ยวกับ

แผนกลยุทธและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของโรงเรียนและ
นําไปพัฒนาโรงเรียนในภาพรวม คือทั้งผูบริหาร ครู นักเรียนและ ผูปกครอง ไดรับประโยชน  
พรอม ๆ กัน  และจะตองมีการปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยูเปนประจําดวย  (ความถี่ 4) 

              3.2  ควรใหคําปรึกษา  ช้ีแนะ  เกี่ยวกับวิธีการพัฒนายุทธศาสตรในการ
บริหารงานโรงเรียนใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของโรงเรียน  
โดยตองมีความสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินนั้นดวย  (ความถี่ 4) 

              3.3  ตองการคําแนะนําในการวางแผนนโยบายการบริหารงานโรงเรียนให
ผูบริหารและครูมีความเขาใจมากกวานี้ และการวางแผนนโยบายตองตรงวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่โรงเรียนกําหนดไว  (ความถี่ 3) 

              3.4  ควรจัดใหมีการอบรมเพื่อการพัฒนาและใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษา(ความถี่ 2) 

              3.5  การกําหนดแผนนโยบายตองสามารถปฏิบัติไดแลวเกิดผลเปนรูปธรรม 
เพื่อเด็กไทยจะไดรับการศึกษาภาคบังคับ 12 ป  และเปนการรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา 

               3.6  ควรใหเผยแพรและการประชาสัมพันธขอมูลดานสารสนเทศของเขต
พื้นที่การศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เพื่อความสะดวกในการคนหา(ความถี่ 2) 
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         4.  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

                                     4.1  ตองการใหเขตพื้นที่การศึกษาติดตอกับองคกรตางใหมีการสนับสนุน
ทุนการศึกษา  โดยการจัดสรรทุนการศึกษาใหแกเด็กนักเรียนที่ยากจน  หรือขาดแคลนและเด็กที่
ดอยโอกาส หากเปนไปไดขอใหแจกใหทั่วถึงทุกโรงเรียนเพื่อเด็กจะไดมีกําลังใจและตั้งใจศึกษา
การเรียนตอไป  (ความถี่ 6) 
                                     4.2  ตองการใหมีการจัดหาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน หรือการจัด
โครงการพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ตามวันสําคัญตาง ๆ โดยเฉพาะนักเรียนระดับ
อนุบาลแหลงเรียนรูควรจะตั้งอยูไมไกลสามารถเดินทางถึงไดภายใน 1 ช่ัวโมง และมีการจัดพาไป
ทัศนศึกษาอยางตอเนื่องและทั่วถึงทุกโรงเรียน  (ความถี่ 5) 
                                     4.3  ตองการใหมีการสงเสริมพัฒนาดวยกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมพิเศษ
แกโรงเรียนอยางสม่ําเสมอและมีการใหคําปรึกษา ช้ีแจง ในการดําเนินการอยางชัดเจน เพื่อความ
เขาใจในการดําเนินการ  (ความถี่ 5) 
                                     4.4  ตองการใหมีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหมีความกาวหนาและ
เขมแข็ง โดยแบงการปฏิบัติเปนระดับชั้นเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาใหตรงกับความตองการของ
แตละโรงเรียนแตละระดับชั้น เพื่อการศึกษาจะมีคุณภาพมากขึ้น นักเรียนมีจริยธรรม มีระเบียบวินัย
มากกวาปจจุบัน  (ความถี่ 3) 
                                     4.5  ตองการใหมีจัดการศึกษาและสงเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษดาน
ตาง ๆ รวมทั้งมีการแจกเอกสาร  ขอมูลตาง  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาเด็กใหมีความสามารถ
มากขึ้นไปอีก  (ความถี่ 1) 

         5.  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
                                     5.1  ตองการใหมีการนิเทศและใหความรู เสนอแนะในเรื่องการจัดการเรียน  
การสอน รวมทั้งดานอื่น ๆ ของครู และโรงเรียนอยางตอเนื่อง โดยการกําหนดเปนปฏิทินในการไป
นิเทศใหโรงเรียนทราบลวงหนา  ปจจุบันศึกษานิเทศกมีปริมาณไมเพียงพอตอการออกนิเทศ
โรงเรียนตองการใหมีการออกนิเทศมากครั้งขึ้น  หากเปนไปไดอาจใหมีการนิเทศกันเอง เชนครูที่
อยูโรงเรียนใกล ๆ กัน  (ความถี่ 7) 
                                     5 .2   ตองการคํ าปรึกษาเกี่ ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ  โดยอาจจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู การปรับเปลี่ยนวิธีการ
สอนหรือจัดอบรมเทคนิคใหม ๆ ใหแกครูเพื่อทันตอการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน โดยเฉพาะยังมีครู
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บางสวนที่ยังไมคอยมีความชํานาญการในดานการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในเชิงปฏิบัติ
หรือการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จึงควรจะไดรับคําปรึกษา หรือเขา
รับการอบรมเพื่อเพิ่มความรูใหมากขึ้น  (ความถี่ 7) 
                                     5.3  ตองการคําปรึกษาและคําแนะนําในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อ
นําไปประกอบการจัดทําแผนการสอน  ซ่ึงตองมีความสอดคลองกัน รวมทั้งหากเปนไปไดควรจะ
จัดใหมีการอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียนใหครูทุกคนทราบเพื่อจะนําไปใชพัฒนาตัวนักเรียนและครู
ใหการเรียนการสอนดียิ่งขึ้น  (ความถี่ 5) 
                                     5.4  ควรจัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ใหแกผูบริหาร  ครู  และผูเกี่ยวของทุกฝายในโรงเรียนอยางทั่วถึงและเปนไปอยางตอเนื่อง  เพื่อจะ
ไดมีความรูและความเขาใจที่ตรงกัน  และเปนการเตรียมพรอมรับการประเมินภายนอก  (ความถี่ 5) 
                                     5.5  ตองการใหมีการสงเสริมและสนับสนุนใหผูบริหารและครูเขาอบรม
สัมมนาทางวิชาการเพื่อนําความรูที่ไดมาพัฒนาโรงเรียนและหากมีการแสดงผลงานทางวิชาการ
ขอใหมีการเผยแพรผลงานทางวิชาการของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนตอสาธารณชน เพื่อจะ
ไดเปนขวัญและกําลังใจใหแกครู(ความถี่ 2) 
                                     5.6  ตองการใหสนับสนุนหนังสือเรียนหรือ เอกสารเสริมความรูตาง ๆ   
ดานการเรียนการสอนใหแกครูและโรงเรียนอยางทั่วถึง  (ความถี่ 2) 
                                     5.7  ขอใหมีการใหความรูในเรื่องของการวัดประเมินผลการเรียนในระหวาง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการวัดผลในขณะนี้และเปนไปอยางตอเนื่องพรอมกับจัดใหมีเจาหนาที่
ใหคําปรึกษา  (ความถี่ 1) 

         6.  กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
                                     6.1  ตองการใหมีการตรวจเยี่ยมเพื่อใหคําปรึกษา แนะนํา และขอเสนอแนะ
กับโรงเรียนจะไดนําไปเปนแนวทางเพื่อพัฒนาโรงเรียนใหดีขึ้น  (ความถี่ 4) 
                                     6.2  ตองการความรูและการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศดาน
ประสิทธิภาพในหลายรูปแบบ  โดยใหมีความรวดเร็วและทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม พรอม
ทั้งมีการเผยแพรใหทราบทั่วกันอยางหลากหลาย  (ความถี่ 4) 
                                     6.3  ตองการใหมีการสงเสริมเทคนิควิชาชีพในการบริหารจัดการศึกษาของ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแกครู เพื่อนําไปใชกับการเรียนการสอน   โดยอาจจะเปนการอบรม 
แนะนําในระดับกลุมโรงเรียน (ความถี่ 3) 
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         7.  กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน  ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

                                     7.1  ควรใหความรูเกี่ยวกับระเบียบ  กฎหมายของโรงเรียนเอกชนจะได
ทราบทั่วกัน เพื่อนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตองตามระเบียบและเปนไปในแนวทางเดียวกันทุก
โรงเรียน หรืออาจจะจัดเปนคูมือการบริหารโรงเรียนเอกชนใหทราบทุกโรงเรียน  (ความถี่ 4) 
                                     7.2  ขอใหการเบิกจายเงินสวัสดิการสงเคราะหครูใหญและครูมีการอํานวย
ความสะดวกใหเปนไปอยางรวดเร็วมากขึ้น ซ่ึงปจจุบันนี้ก็เร็วและหากเปนไปไดขอใหเร็วกวานี้
(ความถี่ 3) 
                                     7.3  ตองการใหมีบริการรับ-สง หนังสือจากโรงเรียนถึงเขตพื้นที่การศึกษา 
โดยจัดใหมีศูนยกลางใกล  ๆ กับโรงเรียน  เพราะการเดินทางจากโรงเรียนซึ่งอยูคนละฝงแมน้ําไกล
มากบางครั้งมีเร่ืองติดตองานที่จําเปนตองประสานภายในวันนั้นเพื่อใหทันการตองเสียเวลาในการ
เดินทาง  (ความถี่ 2) 
                                     7.4  ขอใหมีการอบรมดูงานนอกสถานที่เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน 
และขอใหดูแลการบริการ  การใหคําปรึกษาไดตลอดเวลาในเรื่องตาง ๆ  (ความถี่ 2) 
                                     7.5  ขอใหมีการอบรมดูงานนอกสถานที่เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน 
(ความถี่ 1) 

         8.  หนวยตรวจสอบภายใน  ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
                                     8.1  ตองการความรูและการใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับงบประมาณการเงิน 
การจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนและคาใชจายในโครงการตาง ๆ เพื่อความถูกตองเปนไปอยาง
กัลยาณมิตร  (ความถี่ 4) 
                                     8.2  การใชงบประมาณและการติดตามผลการนํางบประมาณมาใชทํา
โครงการหรืออ่ืน ๆ   ตองการใหมีการตรวจติดตามเพราะไมมีความรูในดานการทําบัญชีของ
โรงเรียนเอกชนมากนัก เนื่องจากไมมีครูที่จบดานบัญชีโดยตรงทําใหไมสามารถทําไดอยางถูกตอง
จึงตองการคําปรึกษา แนะแนะ  (ความถี่ 4) 
                                     8.3  ตองการใหมีการกําหนดเวลาการตรวจสอบใหชัดเจนแนนอนและควร
แจงใหสถานศึกษาทราบลวงหนาเพื่อจะไดเตรียมเอกสารไวตรวจใหสะดวกทั้งสองฝาย  (ความถี่ 2) 
                                     8.4  ตองการใหจัดวิทยากรที่มีความรู ความชํานาญ ในเรื่องการทําบัญชี
การเงิน และงบประมาณตาง ๆ  มาใหความรูแกบุคลากรที่ทําเรื่องดังกลาวเพื่อจะไดมีความรู    
ความเขาใจไดมากขึ้น  (ความถี่ 1) 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา 

 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน  จากสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการ จากกรอบงาน 8  งาน คือ กลุมอํานวยการ กลุมบริหารงาน
บุคคล กลุมนโยบายและแผน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน และ
หนวยตรวจสอบภายใน 
5.1  วัตถุประสงคในการวิจัย 

วัตถุประสงคของการวิจยั  คือ  เพื่อศึกษาความตองการบริการและการสนับสนุนของ 
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการ  จากกรอบ
งานการบริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในกลุมอํานวยการ   กลุมบริหารงานบุคคล       
กลุมนโยบายและแผน  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน  และหนวย
ตรวจสอบภายใน 
 
5.2  วิธีการดําเนินการวิจัย 

5.2.1  กลุมตัวอยาง ที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวยผูจัดการ จํานวน 9 คน ครูใหญ 
จํานวน  39   คน  ครูรับผิดชอบงานดานบุคคล จํานวน 49  คน ครูรับผิดชอบงานดานวิชาการ 
จํานวน 47 คน ครูรับผิดชอบงานการเงิน จํานวน  48 คน  รวม  192 คน  

5.2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามความคิดเห็นผูบริหารและครูแบบ
มาตราสวนประเมินคา  ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ระเบียบ กฎหมาย 
บทความ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ จํานวน  48  ขอ และนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบ
และแกไข จากนั้นจึงใหผูทรงคุณวุฒิ  5  ทาน พิจารณาแบบสอบถาม  เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษา แลวจึงนําไปทดลองใช  กับโรงเรียนที่ไมไดเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 โรงเรียน 

แลวนําไปหาคาความเชื่อมั่น(Reliability) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.97 
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5.2.3 การสงแบบสอบถามและการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนนิการสงและเก็บ
แบบสอบถามดวยตนเอง  จํานวน  204  ฉบบั  และไดรับแบบสอบถามคืนนําตรวจสอบความ
สมบูรณในการตอบแลวคัดเลือกเฉพาะฉบบัที่สมบูรณ ปรากฏวาแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ 
จํานวน  192  ฉบับ คิดเปนรอยละ  94.12    

5.2.4 การวิเคราะหขอมูลและแปรผล ผูวิจัยไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอร นําขอมูลท่ีได
จากแบบสอบถามตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยหาคาความถี่และ  
รอยละ สวนขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามตอนที่ 2  วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย (Χ ) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)  สําหรับขอมูลที่เปนความคิดเห็นและขอเสนอแนะนํามาวิเคราะหและสรุปเสนอ
เปนความเรียง 

 
5.3  สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียน
เอกชน จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการ  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
และครู ใน 8 งาน ประกอบดวย กลุมอํานวยการ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมนโยบายและแผน   
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุมสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน และหนวยตรวจสอบภายใน สรุปผล
การศึกษา ดังนี้ 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามพบวาผูบริหารสวนใหญเปนครูใหญ  สวนครูผูที่
รับผิดชอบในงานแตละงาน ตอบแบบสอบถามในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน โดยมีวุฒิการศึกษาสวน
ใหญจบระดับปริญญาตรี  สวนใหญมีประสบการณมากกวา 10 ป  

5.3.1  กลุมอํานวยการ 
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน พบวามีความตองการบริการและ

การสนับสนุนจากกลุมอํานวยการ อยูในระดับมาก ซ่ึง 2 ลําดับแรก คือใหมีการเบิกจายเงินอุดหนุน
หรือเงินโครงการอื่น ๆ  ตรงตามกําหนดเวลา  และการใหความรู  แนะนําแกบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ดานการเบิกจายเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวนักเรียน 

5.3.2  กลุมบริหารงานบุคคล 
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน พบวามีความตองการบริการและ

การสนับสนุนจากกลุมบริหารงานบุคคล อยูในระดับมาก ซ่ึง 2 ลําดับแรก คือการสนับสนุนให
บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีโอกาสศึกษาตอและการจัดอบรมและใหความรูแก
บุคลากรใหทันตอความเปลี่ยนแปลงดานการจัดการศึกษาในปจจุบัน 
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5.3.3  กลุมนโยบายและแผน 
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน พบวามีความตองการบริการและ

การสนับสนุนจากกลุมนโยบายและแผน อยูในระดับมาก 2 ลําดับแรก  คือการอบรมและใหความรู
เร่ืองระบบสารสนเทศ ในการบริหารงานโรงเรียน  และการใหคําปรึกษา  แนะนําเกี่ยวกับวิธีพัฒนา
ยุทธศาสตรในการบริหารงานโรงเรียนใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 

5.3.4  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน พบวามีความตองการบริการและ

การสนับสนุนจากกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  อยูในระดับมาก 2 ลําดับแรก  คือ การสงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และการสงเสริมการพัฒนาดานกิจการนักเรียนของ
สถานศึกษา 

5.3.5  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน พบวามีความตองการบริการและ

การสนับสนุนจากกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  อยูในระดับมาก 2 ลําดับแรก  
คือ  การประสานงานในการสงเสริมและสนับสนุนใหผูบริหารและครูเขาอบรมสัมมนาทางวิชาการ 
และการใหความรูดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

5.3.6  กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน พบวามีความตองการบริการและ

การสนับสนุนจากกลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  อยูในระดับมาก 2 ลําดับแรก  คือ 
การเผยแพรขอมูลสารสนเทศดานประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทั้งในระดับสถานศึกษาและเขต
พื้นที่การศึกษา และการเยี่ยมโรงเรียนเพื่อใหคําปรึกษาแบบกัลยาณมิตร 

5.3.7  กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน 
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน พบวามีความตองการบริการและ

การสนับสนุนจากกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน  อยูในระดับมาก 2 ลําดับแรก  คือการอํานวย
ความสะดวกในการเบิกเงินสวัสดิการสงเคราะหครูใหญและครู  และการตรวจสอบเกี่ยวกับการ
ขอรับเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวนักเรียน 

5.3.8  หนวยตรวจสอบภายใน 
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน พบวามีความตองการบริการและ

การสนับสนุนจากกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน  อยูในระดับมาก 2 ลําดับแรก  คือ การ
กําหนดเวลาการตรวจสอบที่ชัดเจนและแจงใหสถานศึกษาทราบลวงหนา  และการใหคําปรึกษาใน
เร่ืองของการตรวจสอบและติดตามผลการใชเงินงบประมาณโครงการตาง ๆ 
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5.4  สรุปผลขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปด 
        5.4.1  กลุมอํานวยการ   

   ตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนมีความตองการให
กลุมอํานวยการมีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการทําบัญชีและการเงินอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มทักษะ 
แมนยํา  และมีความเขาใจในเรื่องนี้มากขึ้น  ควรมีระยะเวลาในการอบรมยาวขึ้นดวย เพื่อความ
เขาใจและความถูกตองของระบบบัญชี  และมีความตองการใหมีการอบรมการรับ – สง หนังสือ
ราชการทางคอมพิวเตอรเพราะการแจงขาวสารทางคอมพิวเตอรตองชัดเจน รวดเร็ว ทันตอ
เหตุการณ พรอมกับมีความตองการใหอํานวยความสะดวกและการบริการดานขอมูลสารสนเทศ
และการบริการตาง ๆ ใหรวดเร็ว เพราะการสื่อสารตองชัดเจน ทันใจในการบริการทุก ๆ ดานและมี
ความเปนกัลยาณมิตร 
        5.4.2  กลุมบริหารงานบุคคล 
                   ตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนมีความตองการ
ใหกลุมบริหารงานบุคคลมีการอบรมใหความรูแกครูโรงเรียนเอกชนดานการศึกษายุคใหมตอการ
เปล่ียนแปลงเพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพของครูและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและการ
บริหารงานของโรงเรียน  โดยการจัดอบรมขอใหเปนภายในจังหวัดสมุทรปราการเพื่อความสะดวก
และไมเสียคาใชจายในการอบรม  พรอมกันนี้ขอใหสงเสริมและใหขวัญกําลังใจแกครูและบุคลากร
ของโรงเรียนเอกชน โดยการพัฒนาคุณภาพครู พัฒนาวิชาชีพครูโดยการสนับสนุนใหครูและ
บุคลากรของโรงเรียนเอกชนไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นไปอีกอยางนอยระดับปริญญาตรี 
โดยอาจประสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในการใหไดรับการศึกษาวิชาชีพครูเพื่อนําความรูไปใชกับ
นักเรียนและตนเอง พรอมกันนี้ขอใหอํานวยความสะดวกในการติดตอขอข้ึนทะเบียนเพื่อขอรับใบ
ประกอบวิชาชีพ 
       5.4.3  กลุมนโยบายและแผน 
                   ตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนมีความตองการ
ใหกลุมนโยบายและแผนใหคําปรึกษา แนะนําในการพัฒนาโรงเรียนโดยใหความรูเกี่ยวกับแผน   
กลยุทธและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของโรงเรียนและนําไป
พัฒนาโรงเรียนในภาพรวม คือทั้งผูบริหาร ครู นักเรียนและ ผูปกครอง ไดรับประโยชนพรอม ๆ กัน  
และจะตองมีการปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยูเปนประจําดวย และขอคําปรึกษา ช้ีแนะ
เกี่ยวกับวิธีพัฒนายุทธศาสตรในการบริหารงานโรงเรียนใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และตองการ
คําแนะนําในการวางแผนนโยบายการบริหารงานโรงเรียนใหผูบริหารงานโรงเรียนใหผูบริหารและ
ครูมีความเขาใจในการวางแผนนโยบายใหตรงวัตถุประสงคและเปาหมายที่โรงเรียนกําหนดไว
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พรอมกับขอใหจัดการอบรมเพื่อการพัฒนาและใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ
รัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษา และขอใหกําหนดนโยบายที่สามารถปฏิบัติไดแลวเกิดผลเปน
รูปธรรมเพื่อเด็กไทยจะไดรับการศึกษาภาคบังคับ 12 ป และเพื่อเปนการรองรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
        5.4.4  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
                   ตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนมีความตองการ
ใหกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาติดตอกับองคกรตาง ๆ ใหมีการสนับสนุน
ทุนการศึกษา โดยการจัดสรรทุนการศึกษาใหแกเด็กนักเรียนที่ยากจน  หรือขาดแคลนและเดก็ทีด่อย
โอกาส หากเปนไปไดขอใหแจกใหทั่วถึงทุกโรงเรียนเพื่อเด็กจะไดมีกําลังใจและตั้งใจศึกษาการ
เรียนตอไป และตองการใหมีการจัดหาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินหรือการจัดโครงการพา
นักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ตามวันสําคัญตาง ๆ และมีการจัดพาไปอยางตอเนื่อง ทั่วถึงทุก
โรงเรียน พรอมกับใหมีการพัฒนากิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมพิเศษแกโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ
และตองการใหมีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหมีความกาวหนาและเข็มแข็งโดยแบงการปฏิบัติ
เปนระดับใหตรงกับความตองกับความตองการของแตละโรงเรียนเพื่อการศึกษาจะมีคุณคุณภาพ
มากขึ้น นักเรียนจะมีจริยธรรม มีระเบียบวินัยมากกวาปจจุบัน และมีความตองการใหมีการจัด
การศึกษาและสงเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษดานตาง ๆ  
        5.4.5  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                    ตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนมีความตองการ
ใหกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใหมีการนิเทศและใหความรู เสนอแนะใน
เรื่องการจัดการเรียน  การสอน รวมทั้งดานอื่น ๆ ของครู และโรงเรียนอยางตอเนื่อง โดยการ
กําหนดเปนปฏิทินในการไปนิเทศใหโรงเรียนทราบลวงหนา  ปจจุบันศึกษานิเทศกมีปริมาณไม
เพียงพอตอการออกนิเทศโรงเรียนตองการใหมีการออกนิเทศมากครั้งขึ้น  หากเปนไปไดอาจใหมี
การนิเทศกันเอง เชนครูที่อยูโรงเรียนใกล ๆ กัน พรอมกับตองการคําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ โดยขอใหจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู การ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนหรือจัดอบรมเทคนิคใหม ๆ ใหแกครูเพื่อทันตอการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน
หรือการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญจึงควรจะไดรับคําปรึกษา แนะนํา
ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนําไปประกอบการจัดทําแผนการสอน รวมท้ังหากเปนไปได
ควรจะจัดใหมีการอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียนใหครูทุกคนทราบเพื่อจะนําไปใชพัฒนาตัวนักเรียน
และครูใหการเรียนการสอนดียิ่งข้ึน และส่ิงสําคัญควรจัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาใหแกผูบริหาร ครู และผู เกี่ยวของทุกฝายในโรงเรียนทราบอยางทั่วถึง            
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และเปนไปอยางตอเนื่อง เพื่อจะไดมีความรูและความเขาใจที่ตรงกันและเปนการเตรียมรับการ
ประเมินภายนอก 
        5.4.6  กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
                    ตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนมีความตองการ
ใหกลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามีการตรวจเยี่ยมเพื่อใหคําปรึกษา แนะนํา และ
ขอเสนอแนะกับโรงเรียนจะไดนําไปเปนแนวทางเพื่อพัฒนาโรงเรียนใหดีขึ้น พรอมกับตองการ
ความรู และคําปรึกษาเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศดานประสิทธิภาพในหลายรูปแบบ ใหมีความ
รวดเร็วและทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมพรอมทั้งมีการเผยแพรใหทราบทั่วกันอยาง
หลากหลาย และตองการใหมีการสงเสริมเทคนิควิชาชีพในการบริหารจัดการศึกษาของระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแกครูเพื่อนําไปใชกับการเรียนการสอน  
        5.4.7  กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน 
                    ตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนมีความตองการ
ใหกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนใหความรูเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายของโรงเรียนเอกชนเพื่อ
ทราบและนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตองตามระเบียบและเปนไปในแนวทางเดียวกันทุกโรงเรียนหรือ
อาจจัดเปนคูมือการบริหารโรงเรียนเอกชน และตองการใหมีการเบิกจายเงินสวัสดิการสงเคราะห
ครูใหญและครูมีการอํานวยความสะดวกใหเปนไปอยางรวดเร็วมากขึ้น ซ่ึงปจจุบันนี้ก็เร็วแลวหาก
เปนไปไดขอใหเร็วกวานี้ และตองการใหมีบริการรับ-สง หนังสือจากโรงเรียนถึงเขตพื้นที่การศึกษา 
โดยจัดใหมีศูนยกลางใกล ๆ กับโรงเรียน  เพราะเดินทางจากโรงเรียนมาไกลอยูคนละฝงแมน้ํา     
ซ่ึงบางครั้งมีเร่ืองดวนที่ตองประสานงานภายในวันนั้น และขอใหมีการอบรมดูงานนอกสถานที่เพื่อ
นําไปปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน 
        5.4.8  หนวยตรวจสอบภายใน 
                    ตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนมีความตองการ
ใหหนวยตรวจสอบภายในใหความรูและใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับงบประมาณการเงิน           
การจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนและคาใชจายในโครงการตาง ๆ เพื่อความถูกตองเปนไปอยาง
กัลยาณมิตร และตองการใหมีการตรวจติดตามการใชงบประมาณและการติดตามผลการนํา
งบประมาณมาใชทําโครงการหรืออ่ืน ๆ  เพราะไมมีความรูในดานการทําบัญชีของโรงเรียนเอกชน 
เนื่องจากไมมีครูที่จบดานบัญชีโดยตรงทําใหไมสามารถทําไดอยางถูกตองพรอมกันนี้ตองการใหมี
การกําหนดเวลาการตรวจสอบใหชัดเจนและควรแจงใหสถานศึกษาทราบลวงหนาเพื่อเตรียม
เอกสารไวใหตรวจและตองการใหจัดวิทยากรที่มีความรูในเรื่องการทําบัญชีการเงิน  และ
งบประมาณตาง ๆ  มาใหความรูแกบุคลากรที่ทําเรื่องดังกลาวเพื่อจะไดมีความรู ความเขาใจมากขึ้น 
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5.5  การอภิปรายผล 
  จากการศึกษาเรื่องความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียน

เอกชน จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน จากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการใน 8 กลุมงาน ซ่ึงผลการวิจัยพบวาทั้ง 8 กลุมงานมีขอคนพบคือ
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนตองการใหมีการเบิกจายเงินอุดหนุนหรือเงินโครงการอื่น ๆ  ตรง
ตามกําหนดเวลา  และการใหความรูแนะนําแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงินอุดหนุน
คาใชจายรายหัวนักเรียน  ใหการสนับสนุนบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีโอกาส
ศึกษาตอและจัดอบรมใหความรูแกบุคลากรใหทันตอความเปลี่ยนแปลงดานการจัดการศึกษาใน
ปจจุบันรวมทั้งจัดอบรมใหความรูเร่ืองระบบสารสนเทศในการบริหารงานโรงเรียน และการให
คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับวิธีพัฒนายุทธศาสตรในการบริหารงานโรงเรียนใหมีคุณภาพสอดคลอง
กับความตองการของทองถ่ิน โดยการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและการ
สงเสริมการพัฒนาดานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา  มีการประสานงานในการสงเสริมและ
สนับสนุนใหผูบริหารและครูเขาอบรมสัมมนาทางวิชาการ และการใหความรูดานกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญ  โดยใหมีการเผยแพรขอมูลสารสนเทศดาน
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทั้งในระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา รวมท้ังมีการเยี่ยม
โรงเรียนเพื่อใหคําปรึกษาแบบกัลยาณมิตร  และใหมีการอํานวยความสะดวกในการเบิกเงิน
สวัสดิการสงเคราะหครูใหญและครู  มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัว
นักเรียน  โดยการกําหนดเวลาการตรวจสอบที่ชัดเจนและแจงใหสถานศึกษาทราบลวงหนาและการ
ใหคําปรึกษาในเรื่องของการตรวจสอบและติดตามผลการใชเงินงบประมาณโครงการตาง  ๆ  ซ่ึง
ผลการวิจัยมีความสอดคลองและแตกตางจากหลักการ แนวคิด เอกสาร ระเบียบ กฎหมาย บทความ 
ทฤษฎี และงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีประเด็นที่ผูวิจัยนํามาอภิปราย ดังนี้ 
        5.5.1  กลุมอํานวยการ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการพบวาผูบริหารและ
ครูโรงเรียนเอกชนมีความตองใหมีการเบิกจายเงินอุดหนุนหรือเงินโครงการอื่น ๆ  ตรงตาม
กําหนดเวลา เนื่องจากตองนําเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวนักเรียนไปจายเปนเงินเดือนครู และ
บุคลากรโรง เ รี ยน  และหากมี เห ลือจึ ง จะนํ าพัฒนาการ เ รี ยนการสอนของโรง เ รี ยน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546:204-209)  ซ่ึงในประเทศญี่ปุนมีระบบบริหารการศึกษาไดสงเสริมใหมี
การกระจายอํานาจและใหมีการอุดหนุนแกสถานศึกษาเอกชน โดยการจัดสรรงบประมาณดาน
การศึกษาเพิ่มขึ้น โดยไดมีการประกาศใชกฎหมายวาการพัฒนาและมาตรการสําหรับสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2540)  และยังมีผูบริหารและครู
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โรงเรียนเอกชนซึ่งมีความตองการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการทําบัญชีและการเงินอยางตอเนื่องเพื่อ
เพิ่มทักษะ แมนยํา  และมีความเขาใจในเรื่องนี้มากขึ้น  และควรมีระยะเวลาในการอบรมยาวขึ้น 
ดวย เพื่อความเขาใจและความถูกตองของระบบบัญชี  
        5.5.2  กลุมบริหารงานบุคคล  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการพบวา
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนมีความตองการสนับสนุนใหบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวา
ปริญญาตรีมีโอกาสศึกษาตอ  ซ่ึงการสงเสริมการบริหารบุคคลโรงเรียนเอกชน ซ่ึงสอดคลองกับที่      
(พยอม วงศสารศรี,2538:5)  กลาววาการบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการคัดเลือกและบรรจุบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหปฏิบัติงานองคการพรอมทั้งสนใจการพัฒนา ธํารงรักษาใหสมาชิกที่
ปฏิบัติงานในองคการเพิ่มพูนความรู ความสามารถในการทํางาน  และตองใหมีการอบรมใหความรู
แกครูโรงเรียนเอกชนดานการศึกษายุคใหมตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพของครู
และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและการบริหารงานของโรงเรียนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สอดคลองกับ (ไพฑูรย  เจริญพันธุวงศ,2529:105 -109) กลาววางานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและ
พัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตองเกี่ยวกับตัวครู งานเกี่ยวกับตัว
นักเรียน  งานเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร และระบบนิเทศนักเรียน 
       5.5.3  กลุมนโยบายและแผน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ พบวา 
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนตองการการอบรมและใหความรูเรื่องระบบสารสนเทศในการ
บริหารงานโรงเรียน  ซ่ึงเปนไปตามภารกิจหนาที่ของกลุมงานที่จะตองใหความรูและอบรมเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีแกโรงเรียนเพื่อใหโรงเรียนนําไปปฏิบัติในโรงเรียนตาม
แผนปฏิบัติการที่สํานักงานเขตพื้นที่กําหนดไว  และผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนตองการ
คําปรึกษา แนะนําในการพัฒนาโรงเรียนโดยใหความรูเกี่ยวกับแผนกลยุทธและแนวทางในการ
พัฒนาโรงเรียนที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของโรงเรียน  เปนไปตามแผนงานและโครงการการ
ดําเนินงานเชิงรุกที่แสดงถึงการขับเคลื่อนกลยุทธสูการปฏิบัติ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน,2549)  โดยใหปฏิบัติงานตามภารกิจที่กําหนดไวในแผนมีความสอดคลองและแสดงให
เห็นถึงกิจกรรมการปฏิบัติงานที่นําไปสูความสําเร็จ  มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
กํากับการดําเนินอยางตอเนื่อง 
            5.5.4    กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ พบวา 
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนตองการการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   
ดงัที่ Murphy and others  (อางถึงในกมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ, 2536 : 59)  กลาววาหนาที่ของผูบริหาร
ในฐานะผูนําทางวิชาการตองวางเปาหมายและวัตถุประสงคทางวิชาการของโรงเรียน พัฒนาและ
สงเสริมงานวิชาการใหไดมาตรฐาน ประเมินและติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใช
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เวลาในดานวิชาการอยางคุมคา มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและ  การเรียนการสอน  
สนับสนุนใหมีการประสานกันในเรื่องของหลักสูตร  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาการ
เรียนการสอน มีการนิเทศและประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อใหมีประสิทธิผลตอสถานศึกษา 
และมีความตองการใหเขตพื้นที่การศึกษาติดตอกับองคกรตางใหมีการสนับสนุนทุนการศึกษา  โดย
การจัดสรรทุนการศึกษาใหแกเด็กนักเรียนที่ยากจน  หรือขาดแคลนและเด็กที่ดอยโอกาส หาก
เปนไปไดขอใหแจกใหทั่วถึงทุกโรงเรียนเพื่อเด็กจะไดมีกําลังใจและตั้งใจศึกษาการเรียนตอไป  ใน
เร่ืองดังกลาวนี้เปนภารกิจหนาที่อยางหนึ่งของกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา   ซ่ึงตองจัดสวัสดิการ
และกองทุนเพื่อการศึกษาในการชวยเหลือผูเรียนปกติ  ดอยโอกาส พิการและมีความสามารถพิเศษ  
โดยสงเสริมใหหนวยงานตาง ๆ มีสวนรวมจัดสรรทุนและจัดการศึกษาใหมีคุณภาพแกผูเรียน ดัง
หลักการมีส วนร วมตามแนวปฏิบัติ การบริหารในสํ านักงาน เขตพื้นที่ ก ารศึกษาของ               
(ปรัชญา เวสารัชช,2545:17-20)  ใหมีสวนรวมจากภายนอก อาจจะเปนบุคคล กลุมบุคคล หรือ
องคกรที่มิไดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รวมใหการสนับสนุนการจัดการศึกษาและอื่น ๆ 
พรอมกันนี้ (ปรีชา  ไชยโย,2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษา “การมีสวนรวมในการบริหารทางการศึกษา
ตามทัศนะของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พบวา  ดานการนําองคกร สมาชิกเห็นวาการมี
สวนรวมในการนําองคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปนผูนําโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
เนนการปฏิบัติงานรวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งถือวาเปน
การมีสวนรวมขององคกรอยางหนึ่ง     
          5.5.5  กลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด
สมุทรปราการ พบวา ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนตองการการประสานงานในการสงเสริมและ
สนับสนุนใหผูบริหารและครูเขาอบรมสัมมนาทางวิชาการ  ซ่ึงตรงกับกําหนดขอบขายภารกิจที่
ก ร ะท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ไ ด ใ ห สํ า นั ก ง าน เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ าปฏิ บั ติ แ ล ะ รั บ ผิ ด ชอบ 
(กระทรวงศึกษาธิการ,2546:174-181)  โดยการพัฒนาครูในโรงเรียนเอกชนจัดอบรมครูผูสอน ใหมี
ความรูในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงผลตอคุณภาพของผูเรียน   สวน  Ebel  Robert  (อางถึงใน 
พิไล  จิรไกรศิริ,2543:52)  สรุปเรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาไววาตอง
สงเสริมความเจริญกาวหนาทางวิชาการโดยสรางบรรยากาศทางวิชาการใหเหมาะสม  ทั้งจะตองมี
การประเมินความกาวหนาหรือการเลื่อนตําแหนงจากผลงานทางวิชาการ  พรอมกันนี้ยังมีความ
ตองการคําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  โดยอาจจัดอบรมให
ความรูเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนหรือจัดอบรมเทคนิคใหม ๆ 
ใหแกครูเพื่อทันตอการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน  ซ่ึง Chester Noltle (อางถึงใน พิไล  จิรไกรศิริ, 
2543:52)  ทําการวิจัยเร่ืองการบริหารงานวิชาการ พบวาพฤติกรรมที่ทําใหการบริหารงานวิชาการมี
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สมรรถภาพสูง ตองสงเสริมใหครูมีความรู  สงเสริมใหครูใชเทคนิคการสอนหลาย ๆ วิธี ใหคณะครู
มีสวนรวมในการวางแผน  สาธิตวิธีการสอนเพื่อใหครูคุนเคยกับวิธีสอนแบบตาง ๆ  โดยเฉพาะยังมี
ครูบางสวนที่ยังไมคอยมีความชํานาญการในดานการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในเชิง
ปฏิบัติหรือการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จึงควรจะไดรับคําปรึกษา 
หรือเขารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรูใหมากขึ้น  และใหมีการนิเทศและใหความรู เสนอแนะในเรื่อง
การจัดการเรียน  การสอน รวมทั้งดานอื่น ๆ ของครู และโรงเรียนอยางตอเนื่อง โดยการกําหนดเปน
ปฏิทินในการไปนิเทศใหโรงเรียนทราบลวงหนา   
          5.5.6  กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด
สมุทรปราการ พบวา ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนตองการการเผยแพรขอมูลสารสนเทศดาน
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทั้งในระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา ซ่ึงแนวทางการ
ปฏิบัติของขาราชการที่ (โกวิท  ประวาลพฤกษ,2540:106-109)  กลาววาควรใหมีการประชาสมัพนัธ 
ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนในการแสดงผลงานและการเผยแพรผลงานใหกวางขวางตอไป การประชาสัมพันธ
จะทําใหผูปฏิบัติงานหรือประชาชนไดรับรูเร่ืองราวขาวสารอันจะกอใหเกิดความรวมมือและความ
เขาใจอันดีตอกันและนอกจากนั้นเปนการสรางความเขาใจแลวยังเปนการเสริมสรางภาพลักษณที่ดี
ของหนวยงานหรืองคกรจากผูที่เกี่ยวของดวย  พรอมกันนี้ยังมีความตองการความรูและการให
คําปรึกษาเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศดานประสิทธิภาพในหลายรูปแบบ  โดยใหมีความรวดเร็วและ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม พรอมทั้งมีการเผยแพรใหทราบทั่วกันอยางหลากหลายดังที่    
(บุญรอด  โบวเสรีวงศ ,2540:98-99)  ไดกลาววางานหลักของหนวยงานราชการตาง ๆ คือบริการ  
ซ่ึงในยุคโลกาภิวัตนองคการที่อยูรอดไดตองปรับเปลี่ยนใหมีความคลองตัวและรวดเร็วแตระบบ
ของขาราชการยังขาดความคลองตัวในการบริหาร  แตระบบสื่อสารขอมูลเปล่ียนไปทําให
ประชาชนเปลี่ยนแนวคิดมาเปนผูเรียกรองบริการที่มีคุณภาพใหรวดเร็ว โปรงใสและสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนได    
            5.5.7    กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ พบวา 
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนตองการอํานวยความสะดวกในการเบิกจายเงินสวัสดิการสงเคราะห
ครูใหญและครูใหเปนไปอยางรวดเร็วมากขึ้น  ซ่ึงการเบิกจายเงินสวัสดิการนี้เปนการบริการอยาง
หนึ่งของกลุมงานนี้ซ่ึงถือวาเปนงานอันดับแรกที่ตองดําเนินการตามความตองการเปนไปตาม     
(บุญรอด  โบวเสรีวงศ,2540:98-99) ไดกลาววาการบริการที่ดีจะตองสรางการบริการใหม ๆ เพื่อให
เปนที่พึงพอใจของผูรับบริการ  ซ่ึงสวนใหญเปนการจัดใหบริการขั้นพื้นฐานเพื่อใหผูรับบริการ
ไดรับความสะดวก  รวดเร็วกวาเดิมเพราะเงินเปนสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิตของทุกคน  ดังนั้นทําให
ทุกคนจึงมีความตองการความรวดเร็วใหไดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได  ซ่ึงในปจจุบันไดมีการ
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พัฒนาการบริการใหมีความรวดเร็ว  โดยการนําระบบคอมพิวเตอรมาดําเนินการขอเบิกจายเงินใหมี
ความถูกตอง สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้นไป  สวนความตองการใหความรูเกี่ยวกับระเบียบ  กฎหมาย
ของโรงเรียนเอกชนเพื่อทราบทั่วกัน เพื่อจะนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตองตามระเบียบและเปนไปใน
แนวทางเดียวกันทุกโรงเรียน หรืออาจจะจัดเปนคูมือการบริหารโรงเรียนเอกชนใหทราบทุก
โรงเรียนนั้น  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรดําเนินการใหเปนไปตามความตองการ 
            5.5.8  หนวยตรวจสอบภายใน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการพบวาผูบริหาร
และครูโรงเรียนเอกชนตองการกําหนดเวลาการตรวจสอบภายในที่ชัดเจนและแจงใหสถานศึกษา
ทราบลวงหนา ซ่ึง William T. Greenwood  (อางถึงในวันชัย  อยูสําแดงกิจ, 2538) ไดใหความเห็น
วาการบริหารงานทั่วไปควรมีปจจัยในการบริหารซึ่งหนึ่งในปจจัยคืออํานาจหนาที่(Authority) และ
เวลา (Time)  ส่ิงสําคัญที่สามารถบงบอกถึงประสิทธิภาพสูงสุดของการบริหารงานคืออํานาจหนาที่
และเวลา ถาหากขาดอํานาจหนาที่แลวยอมไมสามารถดําเนินการได แตหากขาดเรื่องกําหนดเวลา
ใหเหมาะสมและเพียงพอกับลักษณะงานแลวการบริหารงานก็ไมสัมฤทธ์ิผลเทาที่ควร  สวนความ
ตองการความรูและการใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับงบประมาณการเงิน การจัดสรรงบประมาณของ
โรงเรียนและการจัดทําคาใชจายโครงการตาง ๆ เพื่อความถูกตอง พรอมกันนี้ตองการใหมีการตรวจ
ติดตามผลการนํางบประมาณไปใชทําโครงการตาง ๆ หรืออ่ืน ๆ  โดยการตรวจใหเปนไปอยาง
กัลยาณมิตร และเปนไปตามแนวปฏิบัติการบริหารงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรัชญา  
เวสารัชช (2545:17 -20) ตามหลักประสิทธิผลคือการปฏิบัติงานตองถูกตอง  รวดเร็ว ตรงตาม
วัตถุประสงคและใชงบประมาณอยางประหยัด  ซ่ึงอยูที่คุณภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่และ
รวมทั้งระบบการบริหารจัดการที่คลองและการกํากับดูแลที่ดี 
 
5.6  ขอเสนอแนะ 
       5.6.1  ขอเสนอแนะสําหรับนําผลวิจัยไปปฏิบัติ 

จากผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลความตองการบริการและการสนับสนุนผูบริหาร
และครูโรงเรียนเอกชน จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ  ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน จาก 8 งาน มีขอเสนอแนะเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนา การบริการและการสนับสนุนผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน  ดังนี้ 

(1)  กลุมอํานวยการ  ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนตองการเบิกจายเงินอุดหนุนหรือ
เงินโครงการอื่น ๆ  ตรงตามกําหนดเวลา  ซ่ึงในปจจุบันนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเบิกจายเงิน
อุดหนุนและเงินตาง ๆ ใหโรงเรียนโดยการโอนเงินเขาบัญชีของโรงเรียนโดยตรง  หากการเบิกจาย
ไมตรงกําหนดเวลาอาจเปนเพราะโรงเรียนจัดสงขอมูลท่ีจะขอเบิกไมถูกตองหรือลาชา หากกรณีนี้
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เกิดจากโรงเรียนเองซึ่งตองใหโรงเรียนแกไขปรับปรุงใหตรงตามกําหนดที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากําหนดไว  แตหากเปนกรณีที่ลาชาเกิดจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไมสามารถโอน
เงินเขาบัญชีโรงเรียนไดตามกําหนดเนื่องจากเงินงบประมาณไมเพียงพอตอการเบิกจายใหกับ
โรงเรียน  หัวหนากลุมงานควรตองตรวจสอบเงินงบประมาณของเงินดังกลาวนี้เพื่อเตรียมพรอมไว
ใหเพียงพอ เพราะเงินอุดหนุนที่โรงเรียนไดรับตองนําไปจายเปนเงินเดือนของครู ซ่ึงบางครั้งหาก
ไมตรงเวลาทําใหโรงเรียนตองไปจัดหาจากแหลงอ่ืนมาเพื่อจายใหแกครูกอน จึงถือเปนเรื่องสําคัญ
ของโรงเรียนเอกชนที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองใหความสําคัญในเรื่องนี้   ในสวนของการ
อบรมใหความรูเกี่ยวกับบัญชีและการเงินอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางถูกตองตาม
ระเบียบของทางราชการนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดโครงการอบรมใหความรูแก
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนไดทราบถึงระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจจัดใหปละครั้งและ
ขอเก็บเงินเล็กนอยเพื่อสมทบกับงบประมาณที่มีใหไมเพียงพอตอการจัดอบรมโรงเรียนมีความ
ยินยอมที่จะจายหากจะไดรับความรูที่มีความถูกตอง ซ่ึงเปนการไมเสียเวลาที่จะตองแกไขงานที่
ผิดพลาดในภายหลัง 

(2)  กลุมบริหารงานบุคคล  ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนตองการการสนับสนุนให
บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีโอกาสศึกษาตอเพราะในปจจุบันครูทุกคนตองจบ
การศึกษาขั้นต่ําระดับปริญญาตรีเนื่องจากตองไปทําใบประกอบวิชาชีพครู ดังนั้นครูที่ยังไมจบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือทางการศึกษาตองไปดําเนินการใหเรียบรอยกอน ซ่ึงสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาไดประสานงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีซ่ึงไดจัดโควตาใหกับผูบริหาร
โรงเรียนที่ยังไมมีวุฒิทางการศึกษาไปศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   หากเปนไปไดควร
สงเสริมครูซ่ึงยังไมมีวุฒิทางการศึกษาไดศึกษาตอดวยเพื่อความเจริญกาวหนาทางหนาที่การงาน  
สําหรับการอบรมใหความรูแกผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดานการศึกษายุคใหมตอการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและการบริหารงาน
โรงเรียนนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดทําโครงการอบรมใหความรูเสนอของบประมาณ
จากหนวยงานอื่น เชน องคการบริหารสวนจังหวัด หรือบริษัทที่ใหการสนับสนุนทางการศึกษา   
โดยเมื่อไดรับงบประมาณมาแลวอาจจัดอบรมภายในสํานักงานโดยใชหองประชุมของสํานักงาน 
เพื่อเปนการประหยัดและไมตองเก็บเงินคาใชจายในการอบรม  แตเปนประโยชนแกผูบริหารและ
ครูโรงเรียนเอกชนที่จะไดนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเกิดแกนักเรียนและเกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานที่ดี 

(3)  กลุมนโยบายและแผน  ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนตองการใหมีการอบรมและ
ใหความรูเร่ืองระบบสารสนเทศในการบริหารงานโรงเรียน  เพราะปจจุบันเปนยุคของเทคโนโลยีที่
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ตองมีคอมพิวเตอรไวใช  ดังนั้นทุกโรงเรียนจึงตองมีคอมพิวเตอรไวใชในการปฏิบัติงานและเก็บ
ขอมูลตาง ๆ  ของโรงเรียนเพื่อการบริหารในดานตาง ๆ   ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควร
สนับสนุนตามความตองการโดยการจัดแผนปฏิบัติงานใหมีโครงการจัดอบรมและใหความรูในเรื่อง
ระบบสารสนเทศใหโรงเรียนไดมีความรูและนําไปปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อความ
สะดวกกับของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหากตองการใหโรงเรียนจัดสงขอมูลใหไดอยางรวดเร็ว  
สําหรับการแนะนําใหคําปรึกษาในการพัฒนาโรงเรียนโดยใหความรูเกี่ยวกับแผนกลยุทธและ
แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของโรงเรียนรวมทั้งใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับวิธีพัฒนายุทธศาสตรในการบริหารโรงเรียนใหมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพและมีความ
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ินนั้น  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรใหความรูในเรื่องของ
การทําแผนกลยุทธใหกับโรงเรียนอาจเปนปละครั้งเพราะในแตละปงานในสํานักงานตองมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธเพื่อใหมีความเหมาะสม  จึงควรใหโรงเรียนมารับทราบจะไดนําแผนกล
ยุทธไปปรับใหเขากับแผนงานของโรงเรียนและของสํานักงานและใหมีความสอดคลองกับความ
ตองการของทองถ่ินดวย 

(4)  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนตองการใหมีการ
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  เพราะโรงเรียนเอกชนคุณภาพการศึกษาเปน
ส่ิงสําคัญ  หากนักเรียนที่จบการศึกษาออกมาแลวอานหนังสือไมคอยออก เขียนหนังสือไมคอย
ถูกตองเปนการบงบอกถึงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไมดีทําใหผูปกครองจะบอกตอ ๆ  กันไม
นําบุตรหลานของตนเองมาเขาเรียนทําใหจํานวนนักเรียนลดลง  ดังนั้นโรงเรียนเอกชนทุกแหงจึงมี
ความตองการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตนเองตลอดเวลา  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจึงควรสงเสริมโดยการจัดอบรมเรื่องงานวิชาการของโรงเรียนเพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหกับโรงเรียนเพื่อนําไปพัฒนาใหมีคุณภาพดีขึ้น   สําหรับการสนับสนุนการให
ทุนการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรติดตอองคกรการกุศล ผูมีจิตศรัทธาในการบริจาค
บริษัท หางราน โรงงานตาง ๆ ที่มีอยูในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเปนแหลงอุตสาหกรรมเพื่อใหมา
สนับสนุนทุนการศึกษาใหแกเด็กที่ยากจน ขาดแคลน และเด็กที่ดอยโอกาสทางการศึกษา  โดยอาจ
จัดสรรทุนการศึกษาใหทั่วถึงทุกโรงเรียน  เพราะโรงเรียนเอกชนก็ยังมีเด็กประเภทดังกลาวอยูเกือบ
ทุกโรงเรียน  จึงเห็นควรใหมีการจัดสรรทุนที่มีความหลากหลายและทั่วถึงกันเพื่อเปนการพัฒนา
การศึกษาของนักเรียนและเปนขวัญกําลังใจแกนักเรียนที่เปนหวังในอนาคตของประเทศของเรา 

(5)  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ผูบริหารและครูโรงเรียน
เอกชนตองการใหมีการสงเสริมและสนับสนุนใหผูบริหารและครูเขาอบรมสัมมนาทางวิชาการและ
การใหความรูดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ส่ิงดังกลาวเปนหนาที่
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ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะสงเสริมงานดานวิชาการใหแกโรงเรียน โดยการจัดอบรมให
ความรูแกผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนในดานนี้ เนื่องจากกลุมงานนี้มีศึกษานิเทศกที่มีความรู
ความสามารถดานตาง ๆ  ที่สามารถใหความรูได ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงควรจัด
แผนงานหรือโครงการตาง ๆ ที่ใหความรูเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือเกี่ยวกับตัวนักเรียนเพื่อให
ครูไดนําความรูที่ไดไปถายทอดหรือปฏิบัติโดยตรงกับนักเรียนจะไดเปนการพัฒนานักเรียนและ
โรงเรียนใหดีตอไป  สําหรับการนิเทศและใหความรูแกผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนในเรื่องของ
หลักสูตรสถานศึกษา การทําแผนการเรียนการสอน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  การวัด
และประเมินผลการศึกษา เทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมทั้งการแนะนําการทําสื่อการ
เรียนการสอนเพื่อเปนส่ิงที่ดึงดูดในการเรียน  เพราะในปจจุบันครูสามารถสอนนักเรียนดวยวิธีการ
ที่หลากหลายหากมีส่ือการเรียนการสอนที่ดีเรียนแลวเกิดความสนุก ไมเบื่อหนาย  มีความเขาใจใน
การเรียน  ทําใหครูประสบความสําเร็จในการสอน สวนการนิเทศควรมีการกําหนดเวลาโดยจัดเปน
ปฏิทินในการออกนิเทศใหโรงเรียนทราบลวงหนาเปนภาคการศึกษาที่แนนอนวาในแตละเดือนจะ  
ทําการนิเทศในเรื่องใด ซ่ึงจะทําใหโรงเรียนทราบและเตรียมพรอมในการที่จะรับการนิเทศเพราะ
หากมีปญหาจะไดเตรียมขอคําถามไวสอบถามเพื่อความเขาใจและจะไดนําไปปฏิบัติที่ถูกตอง 

(6)  กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน
ตองการใหมีการเผยแพรขอมูลสารสนเทศดานประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทั้งในระดับ
สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา  ในปจจุบันการดําเนินงานเกี่ยวกับขอมูลทุกอยางตองมีความ
โปรงใส  ตรวจสอบได  การเผยแพรขอมูลจึงเปนสิ่งสําคัญเพื่อการรับรูของทั้งโรงเรียนและ
ประชาชนทั่วไป  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงควรมีบริการการเผยแพรขอมูลสารสนเทศอยาง
ถูกตอง  รวดเร็ว  เพราะหากผูมารับบริการไดรับความสะดวก  รวดเร็วเปนที่พึงพอใจถือวาเปนการ
ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  สวนการที่จะออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อใหคําปรึกษาแก
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนแบบกัลยาณมิตร  โดยการจัดเปนปฏิทินการปฏิบัติงานกําหนดให
ออกตรวจเยี่ยมภาคเรียนละครั้ง  ซ่ึงอาจทําแผนรวมกับกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนที่ตองออก
ตรวจการขอรับเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัว  หรือกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาที่ออกนิเทศเพื่อใหความรูแกโรงเรียน  โดยอาจกําหนดในเดือนมิถุนายนและเดือน
พฤศจิกายนของทุกป เพื่อจะไดแนะนํา  ใหคําปรึกษาในเรื่องตาง ๆ แกโรงเรียน  ซ่ึงเปนการดีทั้ง
สองฝาย คือ โรงเรียนและสํานักงานที่สามารถบูรณาการงานเขาดวยกัน  และเปนการประหยัดเวลา
ในการออกตรวจและมีการทํางานเปนทีม มีความรวมมือท้ังสองฝาย  จะเปนที่พึงพอใจแกโรงเรียน
ที่จะเตรียมตอนรับคณะทํางานในครั้งเดียวกัน ไมตองเสียเวลาโรงเรียนที่จะตองคอยเตรียมตอนรับ
แตละคณะที่มาไมพรอมกัน  
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(7)  กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน  ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนตองการใหอํานวย
ความสะดวกในการเบิกจายเงินสวัสดิการสงเคราะหครูใหญและครูใหรวดเร็วมากขึ้นกวาเดิม ซ่ึงใน
สวนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดเบิกจายเงินสวัสดิการใหกับผูขอเบิกโดยการโอนเงินเขา
บัญชีโดยตรงแลว  หากการลาชาอาจเกิดจากขั้นตอนในการปฏิบัติงานของทางราชการ ซ่ึงเดิมการ
เบิกจายเงินผูวาราชการมอบอํานาจใหศึกษาธิการจังหวัดทําการแทนจะเบิกจายไดทันที  แตเมื่อเปน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระเบียบกฎหมายไมมอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเปนผูมีอํานาจลงนาม  แตตองใหผูวาราชการเปนผูมีอํานาจลงนามทําใหเกิดการลาชาหรือ
อาจเปนเพราะเงินงบประมาณที่มีอยูไมเพียงพอกับการเบิกตองรอการโอนใหจากกระทรวงทําให
เกิดการลาชาโดยที่ไมเกี่ยวของกับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน แตในทางปฏิบัติผูที่มีหนาที่จะไมใหเงิน
งบประมาณขาดเมื่อเห็นวาเหลือนอยก็จะทําหนังสือแจงกระทรวงใหโอนใหเร็วที่สุดเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนมากเทาที่จะทําได  สําหรับการใหความรู
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายของโรงเรียนเอกชนใหทราบและเปนแนวปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบ
นั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดอบรมใหความรูแกผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนทราบถึง
ระเบียบและกฎหมายที่ออกมาใหม โดยการจัดทําเปนคูมือแจกใหโรงเรียนเพื่อจะไดนําไปปฏิบัติ
เปนแนวทางเดียวกัน  ในการอบรมอาจกําหนดในชวงปดภาคเรียนระหวางเดือนเมษายนหรือ
พฤษภาคม เพราะจะไมเปนการเสียเวลาในการเรียนการสอนของโรงเรียนและมีความสะดวกแก
ผูบริหารและครูจะไดจัดเตรียมผูที่จะเขารวมอบรมใหพรอม 

(8)  หนวยตรวจสอบภายใน   ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนตองการใหมีการ
กําหนดเวลาที่ชัดเจนในการที่จะออกตรวจสอบพรอมทั้งมีการแจงใหทราบลวงหนา  สําหรับการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานนี้จะมีปฏิทินการปฏิบัติงานอยู  ซ่ึงหากจะไปตรวจสอบโรงเรียนใดจะ
จัดสงกําหนดการใหกับโรงเรียนทราบลวงหนาทุกครั้งซ่ึงการแจงสงใหทั้งทางรับ-สงคอมพิวเตอร
และแจงใหทราบเปนหนังสือใสในชองโรงเรียน  นอกจากมีงานอื่น ๆ ที่มีความสําคัญที่ตองปฏิบัติ
กอนก็จะเลื่อนการตรวจออกไปแตก็จะแจงใหโรงเรียนทราบวามีการเลื่อนการตรวจสอบ เพราะผูที่
จะไปตรวจสอบทราบวาตองมีการจัดเตรียมเอกสารขอมูลท่ีจะใหตรวจ  ดังนั้นการตรวจสอบที่
กําหนดเวลาใหทราบที่แนนอนจึงเปนสิ่งที่ดีสําหรับโรงเรียนที่จะเตรียมพรอมการรับตรวจ  สวน
การใหความรู การใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับงบประมาณการเงิน  การจัดสรรงบประมาณของ
โรงเรียน รวมทั้งคาใชจายในโครงการตาง ๆ เพื่อใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ อาจจัด
อบรมรวมกับกลุมอํานวยการที่ใหความรูเร่ืองของการทําบัญชี  ซ่ึงเปนลักษณะงานที่ทําคูกันเพราะ                 
กลุมอํานวยการเปนผูจายเงิน หนวยตรวจสอบจะเปนผูตรวจสอบการใชจาย จึงสามารถอบรม
รวมกันได โดยอาจจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงานใหแกโรงเรียนนําไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 
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นอกจากขอเสนอแนะในแตละหนวยงานปฏิบัติแลวจากการวิจัยพบวา เขตพื้นที่
การศึกษาควรดําเนินการเพื่อประโยชนสูงสุดของการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จึงมี
ขอเสนอในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางหนวยงานตาง ๆ ของเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ 

1. ควรจัดใหมีสัมมนาในเขตพื้นที่การศึกษา  โดยรวบรวม ปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะในการใหความรู การสงเสริมการบริหารและการพัฒนาแกโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่
การศึกษาแกผูบริหาร ครู และผูเกี่ยวของของโรงเรียนเอกชนเพื่อเปนการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นไป 

2. ควรจัดโครงการพัฒนาใหความรูในเรื่องของการเบิกจายเงินสวัสดิการ และโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษา โดยการจัดรวมกันระหวางกลุมอํานวยการ
และหนวยตรวจสอบภายใน เพราะกลุมอํานวยการเปนผูใหเบิกเงิน และหนวยตรวจสอบภายในเปน
ผูตรวจสอบ  ซ่ึงเปนงานที่ตองประสานงานกันโดยใหความรูรวมกันจะเปนการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาใหมีความรูดียิ่งขึ้น โดยควรจัดใหความรูแกครูผูรับผิดชอบงานดานสวัสดิการหรือ
การเงินของโรงเรียนจะทําใหเกิดความเขาใจและจัดทําเอกสารไดถูกตอง 

3. การจัดทําโรงเรียนพระราชทาน โครงการครูตนแบบ และการจัดหาทุนการศึกษา
ใหกับนักเรียน โดยการจัดรวมกันระหวางกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาและกลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา   เพราะกลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามี
ศึกษานิเทศกซ่ึงมีความรูความสามารถในดานตาง ๆ  ชวยเหลือไดในเรื่องการสรรหา คัดเลือก และ
ใหความรูของกลุมสาระการเรียนตาง ๆ  ของสถานศึกษาควรเพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพของโรงเรียน
ใหดีขึ้นไปการจัดใหความรูควรจัดใหแกครูที่รับผิดชอบดานวิชาการ และผูบริหารโรงเรียนเพื่อจะ
ไดเห็นความสําคัญของการศึกษาและตัวนักเรียน 

4. การจัดโครงการโรงเรียนเครือขาย และโครงการระบบดูแลนักเรียน โดยการจัด
รวมกันระหวางกลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน 
เพราะกลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเปนกลุมซ่ึงมีผูที่มีความรูความสามารถ ให
คําแนะนํา ปรึกษาในเรื่องตาง ๆ ของโรงเรียนไดเปนอยางดี สําหรับกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
ก็สามารถใหความรูในเรื่องของการดูแลนักเรียนและอื่น ๆ ใหกับสถานศึกษาไดอยางครอบคลุม 

5.6.2  ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยในอนาคต 
จากการวิจัยพบวานาจะมีเร่ืองวิจัยเพิ่มขึ้นจากที่ไดคนพบ  ผูวิจัยขอเสนอแนะใหมี

การศึกษาดําเนินการวิจัยดังนี้ 
(1) ศึกษาการบริการและการสนับสนุนโรงเรียนภาครัฐจากสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการ 
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(2)   ศึกษาสภาพปญหาของการบริการและการสนับสนุนโรงเรียนภาครัฐและเอกชน
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เร่ือง 

การศึกษาความตองการบริการและการสนบัสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน 
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา ในจังหวดัสมุทรปราการ 

*********************************************** 
คําชี้แจง 

 1.  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการบริการและการสนับสนุนของ 
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนจากสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการ 
     2. แบบสอบถามทั้งหมดมี  2  ตอน     
      ตอนที่ 1  เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
     ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหาร
และครูโรงเรียนเอกชน จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
    3. ในฐานะที่ทานเปนผูบริหารโรงเรียนเอกชน จึงขอความกรุณาจากทาน และครจูํานวน 
3  คน  คือครูผูรับผิดชอบดานงานบุคคล 1  คน  ครูผูรับผิดชอบดานงานวิชาการ  1  คน  และครู
ผูรับผิดชอบดานงานการเงิน  1 คน  ไดตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงดวยตวัเอง ผูวิจัยขอ 
รับรองวาจะสงวนคําตอบของทานและครไูวเปนความลบั และไมมีผลตอการปฏิบัติงานของทาน
และครูแตอยางใด เพราะผลการวิเคราะหขอมูลออกมาเปนภาพรวม และงานวิจัยนี้จะเปนประโยชน
ยิ่งตอการพัฒนางานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกีย่วกับความตองการบริการและการ
สนับสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน จากสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

 4. โปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ เพื่อความสมบูรณของขอมูล  ผูวิจัยหวังเปน 
อยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทานเปนอยางดี และขอขอบคุณในความกรุณาตอบ
แบบสอบถามในครั้งนี ้

 
 
 
 

นางสุวรรณภา  งามดี  
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการการศกึษา 
บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 
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แบบสอบถามเพื่องานวจิัย 
การศึกษาความตองการบริการและการสนบัสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน 

จากสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา ในจังหวดัสมุทรปราการ 
*********************************************** 

คําชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามนี้มี  3  ตอน  คือ 
      ตอนที่ 1  เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
     ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหาร
และครูโรงเรียนเอกชน จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวดัสมุทรปราการ     
      ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่มีตอ
ความตองการบริการและการสนับสนุนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจงัหวัดสมุทรปราการ 
 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
            คําชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  /  ลงในชอง  (       )  ตามความเปนจริงเกี่ยวกับตวัทาน   
 

1. เพศ  (       )  ชาย  (       )     หญิง  
   
2.ปจจุบันทานดํารงตําแหนง 
              (       )  ผูจัดการ      (       )   ครูใหญ 

(       )  ครูรับผิดชอบงานดานงานบคุคล     (       )  ครูรับผิดชอบงานดานงานวชิาการ 
              (       )  ครูรับผิดชอบงานดานงานการเงิน  
 
3. วุฒิการศึกษา 
             (       )  ต่ํากวาปริญญาตรี                  (       )  ปริญญาตรี 
             (       )   ปริญญาโท                   (       )   สูงกวาปริญญาโท 
 
4. ประสบการณในการดํารงตําแหนง    
             (       )  ต่ํากวา  5   ป                   (       )   5  - 7   ป  
             (       )  8 - 10 ป                   (       )   10  ปขึ้นไป 
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ตอนที่ 2    แบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการบริการและการสนับสนนุของผูบริหารและครู
โรงเรียนเอกชน จากสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการ     
 

คําชี้แจง    

โปรดเขียนเครือ่งหมาย (√  )  ลงในชองใหตรงกับระดับของความตองการในความคดิเห็นของทาน 
 

ระดับของความตองการ  
ขอที่ 

  
ความตองการบริการและการสนับสนุน
ของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

 
1. 

กลุมงานอํานวยการ 
ความรวดเรว็ในการติดตอส่ือสารกับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

     

2. การใหบริการขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
โรงเรียนในเขตพื้นที่อยางถูกตอง   
รวดเร็ว และเปนปจจุบัน        

     

3. การใหความรู  แนะนํา แกบคุลากรที่
ปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงินอุดหนนุ
คาใชจายรายหวันักเรียน 

     

4. การจัดอบรมและใหความรู ในการจัด     
ทําบัญชีและการเงินใหถูกตอง     

     

5. สนับสนุนใหมีการเบิกจายเงินอุดหนนุหรอื 
เงินโครงการอื่น ๆ ตรงตามกําหนดเวลา 

     

6. การใหขาวสาร ประชาสัมพันธในรูปแบบ
วารสาร  เอกสารเผยแพรอ่ืน ๆ 

     

7. การอบรมและใหความรูเกี่ยวกับเรื่องการ
รับ - สงหนังสือราชการทางระบบ
คอมพิวเตอร 

     

8. การลดวิธีการรับ- สงหนังสือใหใชเวลา
นอยและไมยุงยาก 
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ระดับของความตองการ  
ขอที่ 

  
ความตองการบริการและการสนับสนุน
ของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

 
9. 

กลุมบริหารงานบุคคล 
การจัดอบรม และใหความรูแกบุคลากร 
ใหทันตอความเปลี่ยนแปลงดานการจดั
การศึกษาในปจจุบัน 

     

10. การใหขวัญกําลังใจแกผูบริหารและครู
โรงเรียนเอกชนใหไดรับการยกยองเชิดช ู
ในเรื่องความดีความชอบ 

     

11. 
 
สนับสนุนใหบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาต่ํา
กวาปริญญาตรีมีโอกาสศึกษาตอ 

     

12. การอํานวยความสะดวกในการขอรับ      
ใบประกอบวชิาชีพครู 

     

 
13. 

กลุมนโยบายและแผน 
การใหคําปรึกษา  แนะนําเกีย่วกับวิธีการ
วางแผนกลยุทธในการบริหารงานของ
โรงเรียน 

     

14. การใหคําปรึกษา  แนะนําเกีย่วกับวิธีพัฒนา
ยุทธศาสตรในการบริหารงานโรงเรียนใหมี
คุณภาพสอดคลองกับความตองการของ
ทองถ่ิน 

     

15. การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนใหไดรับ
ความรูในการวางแผนและกาํหนดนโยบาย 

     

16.  การอบรมและใหความรูเร่ืองระบบ
สารสนเทศในการบริหารงานโรงเรียน 

     

17. ใหความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการแบบ
ใชโรงเรียนเปนฐาน 
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ระดับของความตองการ  
ขอที่ 

  
ความตองการบริการและการสนับสนุน
ของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

18. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ
ทางการศึกษาใหแกโรงเรียน 

     

19. กําหนดเวลาของการสงขอมูลตาง ๆ          
ที่เหมาะสม 

     

 
20. 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 การสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา  

     

21. การสงเสริมการพัฒนาดานกจิการนักเรียน
ของสถานศึกษา  

     

22. การสงเสริมการพัฒนาดานกจิกรรมพิเศษ
ของสถานศึกษา 

     

23. การจัดหาแหลงเรียนรูและภมูิปญญา
ทองถ่ินมาใชเพื่อสนับสนุนสงเสริม 
ดานการจดัการศึกษา 

     

24. การจัดการศกึษาแกเด็กดอยโอกาส 
และเดก็พิการ 

     

25. การจัดการศกึษาแกเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ (ความเปนเลิศดานตาง ๆ ) 

     

26. การจัดสรรทุนการศึกษาใหแกนักเรยีน 
ที่ขาดแคลน 

     

27. การอบรมเยาวชนดานคณุธรรม  จริยธรรม
และดานอืน่ ๆ  

     

28. การกํากับการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
กําหนดเวลา 
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ระดับของความตองการ  
ขอที่ 

  
 ความตองการบริการและการสนับสนุน
ของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

 
29. 

กลุมนิเทศ  ติดตาม และประเมินผล ฯ 
การใหคําแนะนํา ปรึกษาในการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา 

     

30. การใหความรูดานกระบวนการจัดการเรยีน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

     

31. การใหความรูเกี่ยวกับการพฒันาสื่อ 
การเรียนรูใหสอดคลองกับการจัด 
การเรียนการสอน 

     

32. การใหความรูดานการวัด ประเมินผลและ
ประมวลผลการเรียนรูของผูเรียน 

     

33. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

     

34. การประสานงานในการสงเสริมและ
สนับสนุนใหผูบริหารและครูเขาอบรม
สัมมนาทางวิชาการ 

     

35. การใหความรูดานการจดัทํางานวิจยั 
ในชั้นเรยีน 

     

36. การเผยแพรผลงานทางวิชาการของครูใหญ
และครูตอสาธารณชน 

     

37. การใหคําปรึกษาเกีย่วกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการ
ประเมินภายนอกของสถานศึกษา 
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ระดับของความตองการ ขอที่   
 ความตองการบริการและการสนับสนุนของ

ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

 
38. 

กลุมสงเสริมประสิทธิภาพ ฯ 
สงเสริมเทคนิควิชาชีพในการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     

39. การเยี่ยมโรงเรียนเพื่อใหคําปรึกษา 
แบบกัลยาณมติร 

     

40. การเผยแพรขอมูลสารสนเทศดาน
ประสิทธิภาพการจัดการศกึษาทั้งในระดับ
สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 

     

 
41. 

กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน 
การใหความรูเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายของ
โรงเรียนเอกชน 

     

42. การใหคําปรึกษา แนะนํา ในการบรรจุ
ครูใหญและครู อยางถูกตองตามระเบียบ 

     

43. การจัดทําเอกสารคูมือการบริหารงาน
โรงเรียนเอกชน 

     

44. การตรวจสอบเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุน
คาใชจายรายหวันักเรียน 

     

45. การอํานวยความสะดวกในการเบิกเงิน
สวัสดิการสงเคราะหครูใหญและครู 

     

 
46. 

หนวยตรวจสอบภายใน 
การใหคําปรึกษาในเรื่องของการตรวจสอบ
และติดตามผลการใชเงินของสถานศึกษา 
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ระดับของความตองการ  
 
ขอที่ 

  
ความตองการบริการและการสนับสนุน
ของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

47. การใหคําปรึกษาในเรื่องของการตรวจสอบ
และติดตามผลการใชเงินงบประมาณ
โครงการตาง ๆ  

     

48. การกําหนดเวลาการตรวจสอบภายในที่
ชัดเจนและแจงใหสถานศึกษาทราบ
ลวงหนา 

     

 

ขอเสนอแนะความตองการบริการและการสนับสนุนอื่น ๆ  โปรดระบุ 
 

กลุมอํานวยการ.................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

กลุมบริหารงานบุคคล.......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

กลุมนโยบายและแผน......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา.............................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
กลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผล ฯ................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

กลุมสงเสริมประสิทธิภาพ ฯ............................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน........................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

หนวยตรวจสอบภายใน...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ประวัติผูเขยีน 
 

ช่ือ - นามสกุล     นางสุวรรณภา  งามดี 
ประวัติการศกึษา 
 พ.ศ. 2532    ปริญญาการศึกษาบัณฑิต  วชิาเอกการแนะแนว   

มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  

ตําแหนงและสถานที่ทํางานในปจจุบนั  นักวิชาการศึกษา 5 

      กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน   
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 

  

ทุนการศึกษา  พ.ศ. 2547 ทุนขาราชการ  สาขาการจัดการการศึกษา  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
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เรียน    ผูรบัใบอนุญาตโรงเรียน 
 

1. ขอความอนเุคราะหทานผูรับใบอนุญาตโรงเรียน แจกแบบสอบถามเพื่อการวิจยั   

เร่ือง  การศึกษาความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน 
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา ในจังหวดัสมุทรปราการ ใหแก 

1.1 ผูบริหารโรงเรียน  จํานวน 1  คน 

1.2  ครู จํานวน 3  คน ไดแก ครูที่รับผิดชอบดานงานบุคคล 1 คน   ครูที่รับผิดชอบงาน 

ดานวิชาการ  1  คน และครทูี่รับผิดชอบดานงานการเงิน 1  คน 

 2. เมื่อดําเนินการตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบรอยแลว ขอความกรุณารวบรวม 

แบบสอบถาม จํานวน 4  ชุด สงให กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2   ภายในวันท่ี  27  มิถุนายน  2549  ขอขอบคุณมาก 
 

 

 

 

เรียน    ผูรบัใบอนุญาตโรงเรียน 
 

1. ขอความอนเุคราะหทานผูรับใบอนุญาตโรงเรียน แจกแบบสอบถามเพื่อการวิจยั   

เร่ือง  การศึกษาความตองการบริการและการสนับสนุนของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน 
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา ในจังหวดัสมุทรปราการ ใหแก 

1.1 ผูบริหารโรงเรียน  จํานวน 1  คน 

1.2  ครู จํานวน 3  คน ไดแก ครูที่รับผิดชอบดานงานบุคคล 1 คน   ครูที่รับผิดชอบงาน 

ดานวิชาการ  1  คน และครทูี่รับผิดชอบดานงานการเงิน 1  คน 

 2. เมื่อดําเนินการตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบรอยแลวขอความกรุณารวบรวม
แบบสอบถาม จํานวน 4  ชุด สงให   กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน  สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2    ภายในวันท่ี  27  มิถุนายน  2549  ขอขอบคุณมาก 
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