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บทคัดยอ

   การคนควาแบบอิสระคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี อําเภอเมืองลําพูน
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน อําเภอเมืองลําพูน จาก
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปการศึกษา 2546   จํานวน 365 คน   เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปน
แบบสอบถามตามเกณฑการประเมินคุณภาพสถานศึกษาและปลายเปด สถิติท่ีใชในการศึกษา
คร้ังน้ี คือ ความถ่ี  และรอยละ

   ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานดานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล และดาน
การบริหารท่ัวไป ในภาพรวมมีการบริหารงานที่ผานระดับคุณภาพการมีความตระหนักถึงความ
สําคัญ จนถึงระดับคุณภาพการมีความพยายาม  สวนการบริหารงานดานงบประมาณ มีการ
บริหารงานท่ีผานระดับคุณภาพการมีความตระหนักถึงความสําคัญ ระดับคุณภาพการมีความ
พยายาม จนถึงระดับคุณภาพการบรรลุผลตามเกณฑ  เม่ือพิจารณาการบริหารงานในแตละดาน
พบวาผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารงานท่ีผานระดับคุณภาพการมีความตระหนักถึงความ
สาํคัญและระดับการมคีวามพยายาม จนถึงระดับคุณภาพการบรรลผุลตามเกณฑ ในดานวิชาการ
ไดแก การวัดผลและประเมนิผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงจากกระบวนการปฏบัิติและผลงาน
ท่ีเกิดข้ึน ดานงบประมาณ ไดแก การมอบหมายใหมผีูรับผดิชอบในการจดัเก็บควบคุมและเบิกจาย
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พัสดุ และแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปอยางสมํ่าเสมอทุกป  ดานการบริหารงาน
บุคคล  ไดแก การมอบหมายอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบใหแกบุคลากรในแตละตําแหนงตาม
ความสามารถและความเหมาะสมเปนลายลักษณอักษร   และดานการบริหารท่ัวไป  ไดแก การ
จัดทําสํามะโนและระบบขอมูลสารสนเทศจากการทําสํามะโนผูเรียน เพื่อใหสามารถนําขอมูลมา
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

   สาํหรับปญหาในการบริหารงาน   พบวาดานวิชาการมปีญหาเก่ียวกับหลกัสตูรเนือ่งจาก
ขาดความรูความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรอยางชัดเจนไมสอดคลองกับความตองการของ       
ผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น   ดานงบประมาณ  ขาดความรูความเขาใจท่ีชัดเจนในการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ดานบริหารงานบุคคล สถานศึกษาประสบปญหาการขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรูความสามารถในการรบัผดิชอบงานทีน่อกเหนอืจากงานในดานการเรยีนการสอน
และดานการบริหารท่ัวไป สถานศึกษาขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานธุรการและ
เทคโนโลยี สวนขอเสนอแนะในการบริหารงาน คือ ดานวิชาการควรมกีารจดัอบรมในการจดัทํา
หลักสูตรและควรมีการจัดทําหลักสูตรในรูปคณะกรรมการ ดานงบประมาณ ควรมีการจัดอบรม
การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ดานการบริหารบุคคล ควรมีการประสานงานกับเขต
พื้นท่ีการศึกษาในการจัดหาอัตรากําลังเพิ่มเติมและการวางแผนการใชอัตรากําลังท่ีมีอยูอยาง  
คุมคา และดานการบริหารท่ัวไป  ควรมีการประสานงานกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในการจัดหา
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาใหความรูแกผูรับผิดชอบ และท่ีสําคัญผูบริหารควรนํา
หลกัธรรมาภบิาลมาเปนแนวทางการบริหารงานในสถานศึกษารวมกับหลักการบริหารอยางอ่ืนดวย
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ABSTRACT

   This independent  study  aims to study the basic administrative condition of
administrators in education places according to the principles of good governance in
Muang lamphun district. In 2003, there were 365 people as the sample group of this
study; administrators of education places and teachers in Muang Lamphun district. The
instrument applied for studying was the opened questionnaire based on the quality of
education evaluation principle. The statistics used for this study were frequency and
percentage.

   From the research finding, it was found out that the academic administrations,
the personnel administration and the general administration, in the over all picture,
passed the quality of awareness and the quality of attempt. In terms of budget
administration, it passed the quality of awareness, the quality of attempt and also the
quality of achievement. Then, when it was considered each administrative section, it
was found out that the administrators of education places passed the quality of
awareness, the quality of attempt and also the quality of achievement. In academic
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term, it was stated that the grading and evaluation of study were done under the real
condition  based  on  studying  practice and outcome.  In terms of budget, it was stated

that there was the assignment for staffs to take responsibilities in stocking, controlling
and paying for supplies, and the commission of supplies checking committees would
be done annually and regularly. In terms of personnel administration, the staffs would
be authorized and assigned the responsibilities in each position upon their abilities and
appropriateness in written form. In terms of general administration, general survey of
learners and information technology system were applied in order to be able to
effectively use the information.

   For the problems of administration, it was found out that in academic term, it
had the problem about course syllabus. That was because it lacked of the clear
understanding in setting up the course syllabus. The course, then, was not fit with the
need of learners, community and region. In terms of budget, it lacked of the clear
understanding in budget administration which should focused on the outcome. In terms
of personnel administration, the educational places faced with the problem of lacking
knowledgeable and capable staff who could take much more responsibilities besides
teaching. In terms of general administration, it still lacked of the knowledgeable and
capable staffs in the job of general administration and technology. For the suggestion
of administrations, it was indicated as follows; in academic term, it should arrange the
course syllabus workshop and the course syllabus should be done under the
committee form. In terms of budget, it should set the workshop emphasizing on the
budget administration that focused on the outcome. In terms of personnel
administration, it should connect with the authorized education organization in gaining
rate of staffs and also set up the plan in creating the effectiveness of the remaining
staffs. In terms of general administration, it should contact the authorized education
organization in order to find the expertise to take care for the specific job. Then, it was
found out that for the most important thing the administrators should apply the principle
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of good governance to be as the tendency for the administration of educational places
together with other administrative principles.
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