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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียน
คลองลานวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41, 2) เพ่ือศึกษาปัญหาการ
ด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41 และ 3) เพื่อหาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 41 แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 4 คน ครู จ านวน 74 คน และบุคลากรสนับสนุนการสอน จ านวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัย เป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ , ค่าเฉลี่ย (μ) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา แจกแจงความถี่
และจัดอันดับ 
 ผลการวิจัยพบว่า  
  1.  สภาพการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด 
ได้แก่ สนับสนุนและพัฒนาให้บุคลากรสามารถน านวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
มาใช้ในการบริหารและพัฒนาการศึกษา งานส่งเสริมการจัดการศึกษา  ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด 
ได้แก่ ประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาทุกภาคเรียน  งานอาคารสถานที่ ข้อที่มีการ
ปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ สนามกีฬาและสถานที่พักผ่อนเพียงพอส าหรับนักเรียน  งานกิจการนักเรียน 
ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ จัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  งานประชาสัมพันธ์ ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ จัดท าวารสาร แผ่นพับ
เพ่ือรายงานข่าวสารให้ชุมชนทราบปีการศึกษา หรือภาคเรียนละ 1ครั้ง  
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  2.  ปัญหาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41ในภาพรวม พบว่า มีปัญหาการด าเนินงานอยู่ในระดับปาน
กลาง   
  3.  แนวทางพัฒนาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให้มีการด าเนินการมากที่สุด 
ได้แก่ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาเป็นเครื่องแม่ข่ายในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด
ของโรงเรียนและควบคุมระบบภายในโรงเรียน หาผู้มีความรู้ความช านาญวิเคราะห์ระบบ ตรวจสอบ
เครือข่ายภายในโรงเรียนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระจายสัญญาณ และเพ่ิมความเร็วของสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต ปลูกจิตส านึกให้นักเรียนมีความรู้สึกรักหวงแหน และมีความรับผิดชอบร่วมกัน   จัดท า
โครงการเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถด้านต่างๆ  ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ และจัดท าเป็นรูปเล่มรายงานผลเพ่ือเป็นสารสนเทศ
อ้างอิงส าหรับการพัฒนางานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ค าส าคัญ:  แนวทางพัฒนา, การด าเนินงาน, บริหารงานทั่วไป 
 

Abstract 
   The purposes of this research were 1) to study the schools general 
administration of Klonglan Wittaya School under the secondary educational service 
area office 41, 2) to study problems in schools general administration of Klonglan 
Wittaya School under the secondary educational service area office 41, and 3)  to 
develop guidelines general administration of Klonglan Wittaya  School under the 
secondary educational service area office 41. The respondents consisted of 4 
administrators, 74  teachers, and 1 teacher assistant . The research instruments was 
questionnaires and interview. The data was analyzed using frequency, percentage, 
mean, standard devitation and content analysis. 
 The research findings were as follows :  
  1. The schools general administration of Klonglan Wittaya School 
under the secondary educational service area office 41. Technology  and information 
group were at the high level as follow:  to promote and develop person that can 
bring and use the innovation technology and information for education in 
administration and educational development . Promotion of educational provision 
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group were at the high level as follow : to meet the school parent and the school 
board every semester. Building and environment group were at the high level as 
follow:  enough sport field and garden for student. Student affairs group were at the 
high level as follow: to provide activities about moral for the student. Educational 
public relation group were at the high level as follow: establishing school journal to 
community. 
  2.The opinion results of problem in schools general administration of 
Klonglan Wittaya School under the secondary educational service area office 41were 
at the middle level.   
  3.The opinion results of develop guidelines general administration of 
Klonglan Wittaya  School under the secondary educational service area office 41were  
at the high level as follow: to be supply high performance computer for server to 
keep all data and internal control system of school, analyze internal system, check 
internal network for internet access is good and enough to using, increasing the 
student moral to respond together, establish project to provincial administrative 
organization for student’ activity support and be appropriate of satisfaction of 
another person various, to do the report for develop in the future.  
Keywords:  develop guidelines, implementation, general administration 
 
บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 39  ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาที่ต้องปฏิบัติตาม
ภารกิจ 5 งาน คือ ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง   ใน
การปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางท่ีได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว สภาพการณ์ทางด้านระบบ
บริหารและการจัดการจะเปลี่ยนไปมาก มีการกระจายอ านาจทั้งในด้านบริหารและด้านวิชาการลงสู่
ระดับพ้ืนที่ โดยชุมชน ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเข้ามามีบทบาทในการบริหารและ
การจัดการศึกษาในพ้ืนที่ของตนอย่างมาก  ประชาชนจะเข้ามามีส่วนในการร่วมคิด   ร่วม
วางแผน  ร่วมท า และร่วมติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาในท้องถิ่น   

แนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลนั้นย่อมมีสิทธิ หน้าที่หรืออ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งที่ก าหนดไว้ในกฎหมายคือ เป็นส่วนราชการที่มี
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วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ สถานศึกษาหรือ
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษาโดยตรง
เช่นเดียวกับสถานศึกษาที่ไม่เป็นนิติบุคคล ส่วนอ านาจหน้าที่ที่เพ่ิมขึ้นในฐานะนิติบุคคลก าหนดไว้ใน
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ที่ก าหนดให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลมีอ านาจในการปกครองดูแลบ ารุงรักษา  ใช้และ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีเป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่
เป็นทรัพย์สินอื่น  รวมทั้งจัดหารายได้จากการบริหารสถานศึกษาและเก็บค่าธรรมเนียมสถานศึกษาที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของสถานศึกษา  สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวนอกจากจะมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ถือปฏิบัติแล้ว
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการด าเนินกิจการหรือบริหารงานทั้งงานวิชาการ  งบประมาณ บริหารงาน
บุคคลและบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School 
Based Management) และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) ที่
ยึดทั้งหลักนิติบุคคล หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
เป็นเครื่องมือ ในการน าวิสัยทัศน์ และนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 75) 

งานบริหารทั่วไปเป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนให้บรรลุตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนก าหนดให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เช่น การด าเนินงานธุรการ การประชาสัมพันธ์ งานประสานราชการ การจัดระบบการ
บริหารและพัฒนาองค์กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดท าส ามะโนนักเรียน การรับนักเรียน การ
จัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน การดูแลสถานที่และสภาพแวดล้อม งานบริการสาธารณะ งาน
เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ และบุคลากร การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา งาน
ส่งเสริมงานกิจการนักเรียน การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงาน งานการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงานสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา ซึ่งผู้รับผิดชอบงานควรรู้แนวปฏิบัติราชการเพ่ือ
สนับสนุนให้การจัดการศึกษาบรรลุเปูาหมาย  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิท ธิภาพ และ
ประสิทธิผล การบริหารทั่วไปเป็นกระบวนการส าคัญที่ช่วยประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้การ
บริหารงานอ่ืนๆ บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการ
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวกต่างๆ  ในการให้บริการทางการศึกษาทุกรูปแบบ 
ทัง้การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา ตลอดจนการจัดให้บริการการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันสังคมอ่ืน (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545, หน้า 57) 



 
 1318 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

โรงเรียนคลองลานวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าอ าเภอคลองลาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีจ านวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,516 
คน การด าเนินงานบริหารทั่วไปในโรงเรียน จึงต้องใช้บุคลากรเป็นจ านวนมากในการปฏิบัติงานแต่ละ
ด้านเพ่ือรองรับนโยบายต่างๆ ให้รวดเร็วและบรรลุวัตถุประสงค์ แต่เนื่องจากบุคลากรของโรงเรียนมี
จ ากัดและมีภาระงานสอนประจ า รวมถึงการสับเปลี่ยนของบุคลากร  และมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่
และความรับผิดชอบของบุคลากรอยู่เสมอจึงส่งผลให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง และล่าช้า เนื่องจาก
การบริหารงานทั่วไปเป็นงานที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบและต้องศึกษากฎระเบียบ อย่าง
ถูกต้อง (โรงเรียนคลองลานวิทยา, 2557)  

จากปัญหาดังกล่าวอาจท าให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอันอาจเกิดความเสียหายขัด
ต่อระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ท าให้ราชการเสียประโยชน์ที่พึงมี และอาจท าให้ผู้ปฏิบัติต้องได้รับ
โทษอันเนื่องมาจากความประมาทหรือไม่มีความรู้ความช านาญ ผู้วิจัยซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับฝุายบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปัญหาและ
แนวทางพัฒนาการด าเนินงานบริหารทั่วไป เพ่ือได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ และ
แนวทางพัฒนาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา เพ่ือน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไป
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลอง
ลานวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป  

  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
          1. ศึกษาสภาพการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดส านั กงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  
 2. ศึกษาปัญหาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 3. หาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 แหล่งข้อมูลหรือผู้ให้ข้อมูล 
  1. ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน 
ครูผู้สอน จ านวน 74 คน และบุคลากรสนับสนุนการสอน จ านวน 1 คน ปีการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้น 
79 คน  
       2. ผู้ให้ข้อมูลในการหาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลอง
ลานวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จาก ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาที่มี
ความรู้และประสบการณ์ด าเนินงานบริหารทั่วไป  จ านวน 17 คน  
 ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
         แนวทางพัฒนาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน  
ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลาน
วิทยา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยใช้แบบสอบถาม 
  ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาปัญหาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลาน
วิทยา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยใช้การสนทนากลุ่ม 
     ขั้นตอนที่ 3 การหาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลอง
ลานวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ฉบับ  
ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการด าเนินงานบริหาร

ทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 สภาพการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบก าหนดค าตอบให้เลือกตอบ 
(Multiple Choice) 
 ตอนที่ 3 ปัญหาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) 
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               ฉบับที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interviw)  แนวทาง
พัฒนาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41   
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง และเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร ครูและบุคลากร
สนับสนุนการสอน โรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
จ านวน 79 ฉบับ ได้แบบสอบถามกลับคืน จ านวน 79 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย ดังนี้ แจกแจง
ความถี่ หาค่าร้อยละ ของสภาพด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ของปัญหาด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 และวิเคราะห์เนื้อหา และแจกแจงความถี่ แล้วจัดอันดับน าเสนอในรูปตารางเพ่ือ
รวบรวมเป็นแนวทางพัฒนา 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง  แนวทางพัฒนาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  แบ่งออกเป็น 3 ตอน  ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  พบว่า  งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ข้อที่มี
การปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ สนับสนุนและพัฒนาให้บุคลากรสามารถน านวัตกรรมเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพ่ือการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ร้อยละ 100) งานส่งเสริมการจัด
การศึกษา  ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ ประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาทุกภาค
เรียน (ร้อยละ 100) งานอาคารสถานที่ ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ สนามกีฬาและสถานที่
พักผ่อนเพียงพอส าหรับนักเรียน (ร้อยละ 94.93) งานกิจการนักเรียน ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด 
ได้แก่ จัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ (ร้อยละ 
100) งานประชาสัมพันธ์ ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ จัดท าวารสาร แผ่นพับเพ่ือรายงานข่าวสาร
ให้ชุมชนทราบปีการศึกษา หรือภาคเรียนละ 1ครั้ง (ร้อยละ 100) 
  ตอนที่ 2 ผลการศึกษาปัญหาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41ในภาพรวม พบว่า มีปัญหาการด าเนินงานอยู่
ในระดับปานกลาง   
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  ตอนที่ 3 ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลอง
ลานวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบว่า  ผลการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบว่า  มีการด าเนินการมากที่สุด ได้แก่ จัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาเป็นเครื่องแม่ข่ายในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของโรงเรียน
และควบคุมระบบภายในโรงเรียน หาผู้มีความรู้ความช านาญวิเคราะห์ระบบ ตรวจสอบเครือข่าย
ภายในโรงเรียนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระจายสัญญาณ และเพ่ิมความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต  
ปลูกจิตส านึกให้นักเรียนมีความรู้สึกรักหวงแหน และมีความรับผิดชอบร่วมกัน   จัดท าโครงการเพ่ือ
เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ที่มีความสามารถด้านต่างๆ  ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เช่น 
การสอบถาม การสัมภาษณ์ และจัดท าเป็นรูปเล่มรายงานผลเพ่ือเป็นสารสนเทศอ้างอิงส าหรับการ
พัฒนางานให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากสภาพและปัญหาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 สามารถน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41   
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรสนับสนุนการสอน ต่อสภาพ
การด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ใน 5 งาน คือ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ งานส่งเสริมการจัดการศึกษา งาน
อาคารสถานที่ งานกิจการนักเรียน และงานประชาสัมพันธ์ ผลจากการศึกษาพบว่า   
 1. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ สนับสนุนและพัฒนา
ให้บุคลากรสามารถน านวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการศึกษามาใช้ในการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา  ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ได้แก่ จัดระบบสารสนเทศให้เป็นระบบและเป็ น
ปัจจุบันง่ายต่อการค้นหา   
 2. งานส่งเสริมการจัดการศึกษา ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ มีเจ้าหน้าที่ธุรการท า
หน้าที่โดยเฉพาะ จัดท าส ามะโนผู้เรียนที่จะเข้าเรียนใน  ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ได้แก่ 
ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการอย่างเป็นระบบ เป็นปัจจุบันและทันต่อเวลา  ประเมิน
และรายงานผลการปฏิบัติงานทุกปีการศึกษา ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดแนวนโยบายต่างๆให้โรงเรียนด าเนินการและได้ติดตามการด าเนินงาน
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ของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ โดยการให้รายงานผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วี
ระศักดิ์ ศรีอุดร (2553, หน้า 65) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการบริหารงานทั่วไปใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ ผลการวิจัยพบว่า สภาพการ
บริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ ตามความเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูธุรการ ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครู
ธุรการ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  
 3. งานอาคารสถานที่ ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ สนามกีฬาและสถานที่พักผ่อน
เพียงพอส าหรับนักเรียน ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ได้แก่ โรงอาหาร  และครุภัณฑ์ประจ าโรง
อาหารอยู่ในสภาพดี สะอาด ถูกสุขอนามัย ซึ่งการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีความสนใจในการ
เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  เฉลา  พวงมาลัย (2551, หน้า 94) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
สภาพและปัญหาการบริหารงานของฝุายบริหารทั่วไปในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับช่วงชั้นที่ 3 
และช่วงชั้นที่ 4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 อ าเภอปากท่อ ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สภาพการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
   4. งานกิจการนักเรียน ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ จัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ได้แก่ ประเมิน
และรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และควบคุมดูแลการจ าหน่ายอาหารที่ถูก
หลักโภชนาการให้กับนักเรียน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีนโยบายให้โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนในการจัดกิจกรรมตามความถนัดและความ
สนใจให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการให้กับโรงเรียน
เป็นเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาของแต่ละปีการศึกษาซึ่งงบประมาณดังกล่าวถูกจัดสรรมาจากเงิน
รายหัวนักเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องด าเนินการอย่างเคร่งครัดตามระเบียบและข้อบังคับเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางและสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของจิตติมา ธมชยากร (2553, หน้า 82-83) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานทั่วไป
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วปุา จังหวัดพังงา ผลการวิจัยพบว่า ด้านงานกิจการนักเรียน ใน
ภาพรวมนั้นพบว่า อยู่ในระดับการปฏิบัติมาก  
 5. งานประชาสัมพันธ์ ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ จัดท าวารสาร แผ่นพับเพ่ือรายงาน
ข่าวสารให้ชุมชนทราบปีการศึกษา หรือภาคเรียนละ 1 ครั้ง ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ได้แก่ 
จัดท าแผ่นปูายประชาสัมพันธ์ตามลักษณะงานเพ่ือเผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียนสู่ชุมชน ที่เป็นเช่นนี้
อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียน คลองลานวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ประจ าอ าเภอ และเป็นโรงเรียนที่
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จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโดยเฉพาะ มีนักเรียนในหลายต าบลในเขตอ าเภอคลองลานเดินทางมา
เรียนเป็นจ านวนมาก จึงท าให้มีผู้น าชุมชนจากหลายต าบล และหลายหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ช่วยจัดการศึกษา และเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมมากที่สุดในอ าเภอ จึงมีชุมชนขอความอนุเคราะห์
ในการเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และหมู่บ้านอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ สกุล  กลั่นนุช (2550, หน้า 65) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารทั่วไปของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารทั่วไปของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ด้านการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาโดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  
 
 2. ผลการศึกษาปัญหาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41   
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรสนับสนุนการสอน ต่อปัญหา
การด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ในภาพรวม พบว่ามีปัญหาการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายกลุ่มงาน พบว่า กลุ่มงานที่มีปัญหามากที่สุด คือ งานอาคารสถานที่ รองลงมาได้แก่ งาน
กิจการนักเรียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานส่งเสริมการจัดการศึกษา ตามล าดับ โดยกลุ่มงาน
ที่มีปัญหาน้อยที่สุด ได้แก่ งานประชาสัมพันธ์ เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายกลุ่มงาน พบว่า 
 1. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ไม่มี
ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการเครือข่ายภายในโรงเรียน ข้อที่มีปัญหาน้อยที่สุด ได้แก่ ใช้เทคโนโลยีไม่
คุ้มค่าและเหมาะสมกับงาน  ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร์และจัดหาจากการรับบริจาคให้แก่สถานศึกษา ด้วยวัตถุประสงค์ให้ใช้ในการ
บริหารจัดการส่วนหนึ่ง ส่วนใหญ่ให้ใช้ในการเรียนการสอนของแต่ละสถานศึกษา ในส่วนของการ
บริหารจัดการ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีการพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบต่างๆ และพัฒนาเครือข่าย
ส าหรับติดต่อกับส านักงานในระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา และส่วนกลาง เช่น ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาทั้งระดับประถมและมัธยม และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุธรรม  ลังการ์พินธุ์ (2550, หน้า 54 -55) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการ
ด าเนินงานบริหารทั่วไปของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย 
เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า งานพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ มีปัญหาการด าเนินงานในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง  
 2. งานส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ระบบ
อินเทอร์เน็ตล่าช้า ไม่ทันต่อการปฏิบัติงาน ข้อที่มีปัญหาน้อยที่สุด ได้แก่  ชุมชนและหน่วยงาน
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ภายนอกไม่ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดแนวนโยบายต่างๆให้โรงเรียนด าเนินการและ
ได้ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ โดยการให้รายงานผ่านระบบออนไลน์ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธรรม  ลังการ์พินธุ์ (2550, หน้า 54 -55) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
การศึกษาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า งานส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร
และบริหารทั่วไป มีปัญหาการด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
 3. งานอาคารสถานที่ โดยรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ งบประมาณไม่
เพียงพอต่อการดูแลอาคารสถานที่ ข้อที่มีปัญหาน้อยที่สุด ได้แก่ อาคารเรียน อาคารประกอบไม่
แข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย  ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณในการ
ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบให้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนและห้องเรียนจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเป็นงบลงทุนในการก่อตั้งโรงเรียนมาแต่เดิมแล้ว และโรงเรียน
ตั้งอยู่บริเวณสถานที่ท่ีเป็นที่เนิน มีต้นไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงา มีการจัดตกแต่งสวนหย่อมหน้าอาคารเรียน 
และบริเวณสถานที่นั่งพักผ่อนจึงท าให้บรรยากาศในโรงเรียนดูร่มรื่น และการดูแลรักษาความสะอาด
ของอาคารสถานที่เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีความสนใจในการ
เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลา  พวงมาลัย (2551, หน้า 97) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องสภาพ
และปัญหาการบริหารงานของฝุายบริหารทั่วไปในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับช่วงชั้นที่ 3 และ
ช่วงชั้นที่ 4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 อ าเภอปากท่อ ผลการวิจัยพบว่า ปัญหา
การบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยรวม อยู่ในระดับน้อย  
 4. งานกิจการนักเรียน โดยรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ขาดงบประมาณ
ในการสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น กีฬา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ข้อที่มีปัญหา
น้อยที่สุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความถนัดของนักเรียน ที่เป็นเช่นนี้
อาจเป็นเพราะว่าส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายให้โรงเรียนส่งเสริม 
สนับสนุนนักเรียนในการจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา และจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการให้กับโรงเรียนเป็นเงินอุดหนุนการจัดการศึกษา
ของแต่ละปีการศึกษาซึ่งงบประมาณดังกล่าวถูกจัดสรรมาจากเงินรายหัวนักเรียน ซึ่งโรงเรียนต้อง
ด าเนินการอย่างเคร่งครัดตามระเบียบและข้อบังคับเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางและสถานศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธรรม  ลังการ์พินธุ์ 
(2550, หน้า 56) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของสถานศึกษาที่
เป็นนิติบุคคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า งานส่งเสริมกิจการ
นักเรียน มีปัญหาการด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  
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 5. งานประชาสัมพันธ์ โดยรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ขาดการประเมิน
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลายและเป็นรูปธรรม ข้อที่มีปัญหาน้อย
ที่สุด ได้แก่ นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการให้บริการในงานพิธีต่างๆ ของชุมชน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะว่าโรงเรียนคลองลานวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ประจ าอ าเภอ และเป็นโรงเรียนที่จัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาโดยเฉพาะ มีนักเรียนในหลายต าบลในเขตอ า เภอคลองลานเดินทางมา
เรียนเป็นจ านวนมาก จึงท าให้มีผู้น าชุมชนจากหลายต าบล และหลายหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ช่วยจัดการศึกษา และเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมมากที่สุดในอ าเภอ จึงมีชุมชนขอความอนุเคราะห์
ในการเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และหมู่บ้านอยู่เสมอซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุ
ธรรม  ลังการ์พินธุ์ (2550, หน้า 56) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการด าเนินงานบริหารทั่วไป
ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า  
งานประชาสัมพันธ์ มีปัญหาการด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

 
 3.  ผลจากการหาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลาน
วิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จากผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ
จากผู้เชี่ยวชาญปรากฏผล ดังนี้ 
  งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ แนวทางที่มีความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาเป็นเครื่องแม่ข่ายในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของโรงเรียนและ
ควบคุมระบบภายในโรงเรียนเพ่ือความสะดวกในการใช้ข้อมูลร่วมกัน รองลงมาได้แก่ ระดมทรัพยากร
จากบุคคล ชุมชน องค์กรและหน่วยงานภายนอกส าหรับการจัดหา ดูแลซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และจัดบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศโดยเฉพาะ
และเป็นผู้มีความสามารถตรงกับงานเพ่ือดูแลให้ระบบงานสารสนเทศเป็นระบบ มีความเป็นปัจจุบัน
และสะดวกต่อการน าไปใช้อยู่เสมอ 
  งานส่งเสริมการจัดการศึกษา แนวทางที่มีความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ หาผู้มีความรู้
ความช านาญเพ่ือวิเคราะห์ระบบ ตรวจสอบเครือข่ายภายในโรงเรียนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระจาย
สัญญาณ และเพ่ิมความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เพียงพอต่อการใช้งาน รองลงมาได้แก่ การ
จัดเก็บเอกสารทางราชการควรจัดเก็บโดยแยกเป็นหมวดหมู่ ลงเลขทะเบียนเอกสารและชื่อ
ผู้รับผิดชอบ และส าเนาเอกสารไว้หลายชุดส าหรับให้ผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และระดม
ทรัพยากรจากบุคคล ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอกในการจัดซื้อหรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
ซ่อมแซม หรือจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมเพ่ือให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

  งานอาคารสถานที่ แนวทางท่ีมีความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ ปลูกจิตส านึกให้นักเรียนมี
ความรู้สึกรักหวงแหนและเป็นเจ้าของร่วมกัน ร่วมกันดูแลและรักษาความสะอาด สร้างข้อตกลงกติกา
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และความรับผิดชอบร่วมกัน ติดปูายชื่อผู้รับผิดชอบแต่ละสถานที่ให้ชัดเจนและมีระเบียบ ข้อห้ามใน
การใช้ห้อง อาคารสถานที่ต่างๆ ติดไว้ในที่ๆ มองเห็นได้ชัดเจน รองลงมาได้แก่ นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการ การดูแลรักษาตลอดจนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแต่ละสถานที่ แล้ว
น ามาวิเคราะห์ และรายงานผลเป็นรูปเล่มอย่างสม่ าเสมอ และจัดหาที่รองรับขยะไว้ให้เพียงพอตาม
อาคารสถานที่ต่างๆ และคัดแยกถังขยะออกเป็นประเภทต่างๆ เพ่ือสะดวกต่อการน าไปก าจัด เช่น
ขยะทั่วไป ขยะเปียก ขยะที่สามารถน ามารีไซเคิลได้ ขยะอันตราย เป็นต้น 

  งานกิจการนักเรียน แนวทางที่มีความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ จัดท าโครงการเพ่ือเสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านต่างๆ รองลงมาได้แก่ ท าสัญญาและข้อตกลงกับร้านค้าในการจ าหน่ายอาหาร
ให้กับนักเรียน และมีการสุ่มตรวจเป็นระยะ หากท าผิดสัญญาโรงเรียนมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาและหาผู้ค้า
รายใหม่มาท าการแทน และนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการเป็นระยะตามแผนการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จและความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน ตามล าดับ 

  งานประชาสัมพันธ์ แนวทางที่มีความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ ควรมีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือการใช้แบบสอบถาม 
และน ามาวิเคราะห์ รายงานผลและจัดท าเป็นรูปเล่มเพ่ือเป็นสารสนเทศอ้างอิงส าหรับการพัฒนางาน
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รองลงมาได้แก่ แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบงานเก็บภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
เป็นการเฉพาะและบันทึกแยกหัวข้อของแต่ละงาน และปีการศึกษา เพ่ือสะดวกในการค้นหาและ
น าไปใช้ และการออกไปให้บริการด้านการแสดงดนตรี นาฏศิลป์กับหน่วยงาน องค์กรหรือชุมชน
ภายนอก ควรขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานนั้นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการแสดงออกของ
นักเรียน และใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด เช่น การแต่งหน้า ท าผม สามารถ
ฝึกให้นักเรียนแต่งหน้าและท าผมด้วยตนเอง ช่วยประหยัดงบประมาณและเป็นการฝึกอาชีพให้กับ
นักเรียนอีกทางหนึ่งด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
                ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
                 1. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ผู้บริหารควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงมาเป็นเครื่องแม่ข่ายในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของโรงเรียนและควบคุมระบบภายใน
โรงเรียน ระดมทรัพยากรจากบุคคล ชุมชน องค์กรและหน่วยงานภายนอกเพ่ือจัดหา ดูแลซ่อมแซม
วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  และจัดบุคลากรที่มีความสามารถ
รับผิดชอบงานสารสนเทศโดยเฉพาะเพ่ือดูแลให้ระบบงานสารสนเทศเป็นระบบ มีความเป็นปัจจุบัน
และสะดวกต่อการน าไปใช้อยู่เสมอ 
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  2. งานส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารควรด าเนินการประชุมคณะครูเพ่ือจัดหาผู้
ตรวจสอบเครือข่ายภายในโรงเรียนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระจายสัญญาณ และเพ่ิมความเร็วของ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เพียงพอต่อการใช้งาน ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการจัดเก็บเอกสารทางราชการ  
และระดมทรัพยากรจากบุคคล ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอกในการจัดซื้ อหรือจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการซ่อมแซม หรือจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติมเพ่ือให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน 
  3. งานอาคารสถานที่ ผู้บริหารควรประชุมคณะครูในการร่วมกันเสริมสร้างและปลูก
จิตส านึกของความรับผิดชอบให้นักเรียนดูแลและรักษาความสะอาด นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และจัดหาที่รองรับขยะให้เพียงพอกับการใช้งาน 

  4. งานกิจการนักเรียน ผู้บริหารควรประชุมคณะครูเพ่ือจัดท าโครงการเพ่ือเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ จัดผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องโภชนาการของนักเรียนให้ชัดเจน  และนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  5. งานประชาสัมพันธ์ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงาน และน ามาวิเคราะห์ รายงานผลและจัดท าเป็น
รูปเล่มน าเสนอฝุายบริหารเพ่ือการพัฒนางานครั้งต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
                   1. ควรท าการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือความ
สมบูรณ์ของผลการวิจัย 
                   2. ควรศึกษาวิจัยการด าเนินงานบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนทั้งหมดในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานโดยแยกตามขนาดของโรงเรียน 
   3. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาอิสระเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาให้ค าปรึกษาและ
แนะน าแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อย่างดียิ่ง จาก รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย  รบชนะชัย พูลสุข ซึ่งเป็น
ประธากรรมการควบคุมการศึกษาอิสระ ซึ่งท าให้ผู้วิจัยได้รับแนวทางในการศึกษาและค้นคว้าหา
ความรู้ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการท าการศึกษาอิสระครั้งนี้ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ปรากฏนามในการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ซึ่ง
ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย  วงษ์นายะ  ดร.สามารถ  กมขุนทด  ดร.พฤฑฒิพล  
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พฤฑฒิกุล  ดร.ไพรินทร์  เหมบุตร  และ นางสาวพิมพ์ทอง  มุสิกะปาน  ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และ
สละเวลาในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ต่อการท าวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูทุกท่านของโรงเรียน
คลองลานวิทยา ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณ ดร.สมชาย  
อังศุโชติเมธี ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาเป็นอย่างดี 
 คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาในพระคุณ
ของบิดามารดา คณาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนการ
ท าการศึกษาค้นคว้าอิสระจนประสบความส าเร็จ 
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