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บทคัดยอ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปฏิบัติงานดานการวางแผนของโรงเรียน
ศกึษาสงเคราะหเชยีงใหม  อํ าเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม  ประชากรทีใ่ชในการศกึษาคอื  ผูอํ านวยการ
รองผูอํ านวยการ หัวหนาฝาย หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  และหัวหนางาน ทีท่ ําหนาทีใ่นการวางแผน
ของโรงเรียน จํ านวน 48 คน เคร่ืองมอืทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมลูเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการและแบบปลายเปด การวิเคราะหขอมูลใชรอยละและความถี่

ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้  โดยภาพรวม  การปฏิบัติงานดานการวางแผนของโรงเรียน
ตามขั้นตอนในการวางแผน 6 ข้ันตอน พบวา โรงเรียนมกีารปฏบิติัในขัน้นิเทศ ก ํากบั ติดตาม ประเมนิ
และปรับแผน  ต่ํ ากวาขัน้เตรียมการวางแผน  ข้ันนํ าแผนไปสูการปฏบิติั   ข้ันจัดท ํารายละเอียดของแผน
ขั้นวิเคราะหสภาพปจจุบันและปญหา  และขั้นก ําหนดแผนหรือจัดทํ าแผน  ตามล ําดับ  สวนปญหา
พบวา  โรงเรียนยงัขาดขอมลูสารสนเทศทีเ่ปนระบบ  มีขอจํ ากัดดานระยะเวลา  บุคลากรขาดความรู
ความเขาใจและไมเห็นความสํ าคัญของการวางแผน   ขาดความรวมมือในการจัดทํ าแผนอยางจริงจัง
การปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนทีก่ ําหนดไว  การจัดท ําปฏทินิปฏบิติังานไมชดัเจน  การจัดท ําแผน
และการดํ าเนินงานดานการนิเทศ  กํ ากับติดตาม และประเมนิผลยงัไมเปนระบบ  และไมไดนํ า
ผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการดํ าเนินงาน

สํ าหรับขอเสนอแนะการแกปญหา  ควรมีการจัดเตรียมขอมูลสารสนเทศใหเปนระบบ
ฝายบริหารควรเปนผูนํ าในการจัดท ําและหาวิธีการจูงใจใหบุคลากรเห็นความส ําคัญและมีสวนรวม
ในการจัดท ําแผน ควรจัดท ําปฏทินิปฏบิติังานใหชดัเจน  จัดวัสดุอุปกรณและงบประมาณใหเหมาะสม
ควรพฒันาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลใหเปนระบบ  ควรจัดประชุมสัมมนาปญหาจาก
การปฏิบัติงานตามแผนอยางตอเนื่องและน ําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนางาน
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Abstract

 This study investigated  planning affairs performance of  Suksasongkraw Chiang Mai
School, Mae Rim District, Chiang Mai Province.  Population under study comprised 48 subjects
who were director, assistant directors, division heads, academic section heads and head of school
planning section from the previous mentioned school in the 2003 academic year : Instrument used
was a questionnaire with items asking about essentials of the topic.  Collected data were then
analyzed through applications of percentage and frequency.

The findings were summarized as follows :
In on overall picture, most respondents expressed that the school did supervise, direct,

follow-up, evaluate and revise plan less than the stages of planning preparation, plan
implementation, detailing of plan, analyzing current situations and problems, and making school
plan,  respectively.  As for problems found; they were : school lacked of systematic information
system, time limitation, personnel lacked of knowledge and understanding of plan and did not see
its importance, lacked of cooperation in the making of plan, task performance did not work out
according to the set plan, and unclear schedule for tasks to be performed.  Moreover, the making
of plan and supervision activities-supervising, directing, following-up, and evaluating were
unsystematic.  The results of the evaluation were not used in the performed task development and
improvement.  In contrast, recommendations were in reverse of the problems mentioned above.
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