
 

 

ง 
 

หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ การพฒันาคุณภาพงานบริหารทัว่ไปของโรงเรียนวงัเหนือวทิยา  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 

ผู้เขียน                                       นายกฤติน  พนัธุระ 
ปริญญา  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (การบริหารการศึกษา) 
คณะกรรมการทีป่รึกษา  รองศาสตราจารย ์ดร. ชูชีพ  พุทธประเสริฐ   อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
  อาจารย ์ดร. สุวรรณ  หม่ืนตาบุตร                 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
 

บทคดัย่อ 
 
 การศึกษาเร่ือง การพฒันาคุณภาพงานบริหารทัว่ไปของโรงเรียนวงัเหนือวิทยา ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 คร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพงานบริหารทัว่ไปตาม
ทศันะของบุคลากร รวมทั้ งปัญหาและข้อเสนอแนะในการพฒันาคุณภาพงานบริหารทั่วไปของ
โรงเรียนวงัเหนือวิทยาส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา
คุณภาพงานบริหารทัว่ไป ปัญหาและขอ้เสนอแนะ ของโรงเรียนวงัเหนือวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 ในปีการศึกษา 2556 รวม 99 คน ส่วนประชากรท่ีใชใ้นการหาขอ้สรุป
เก่ียวกบั ปัญหา และขอ้เสนอแนะ รวม 14 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
ขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์โดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาการพฒันาคุณภาพงานบริหารทัว่ไป ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการพฒันาคุณภาพ
งานบริหารทั่วไปของโรงเรียนวงัเหนือวิทยาทั้ ง 3 ด้าน ประกอบด้วย งานอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอ้ม งานโสตทศันูปกรณ์และเทคโนโลย ีและงานสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์ พบวา่ 
 1. งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาคุณภาพงาน มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
การปฏิบติังานเป็นประจ าทุกปี มีการวางแผนการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบันโยบาย แผนงานของ
โรงเรียน มีส่วนร่วมในการให้บริการแก่บุคคลในชุมชน รวมทั้งองค์กรภายนอกสถานศึกษา และ
ส่งเสริมให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัแผนงานทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน ปัญหาท่ีพบใน
การบริหารงาน คือ อาคารสถานท่ีไม่เพียงพอต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ขาดการตรวจสอบ 
และแกไ้ขจุดท่ีบกพร่องของวสัดุ อุปกรณ์  ขาดการติดตาม ตรวจสอบงานอยา่งต่อเน่ือง ขอ้เสนอแนะ 
คือ ควรมีการปรับปรุงอาคารเรียนใหใ้ชไ้ดทุ้กหอ้งเรียนควรมีการประชุม การวางแผนงาน  
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การด าเนินงานอย่างเป็นระบบมีการสอบถามความคิดเห็นของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง จดัหาบุคลากรท่ี
รับผดิชอบงานใหเ้พียงพอควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม สรุปผล เพื่อน าขอ้มูลมาพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 2. งานโสตทศันูปกรณ์และเทคโนโลยีการพฒันาคุณภาพงาน มีการด าเนินงานแกไ้ข ปรับปรุง
ตามค าแนะน า ช้ีแนะของท่ีประชุมประจ าเดือน ประชุมสรุปงานประจ าปี เป็นอย่างดี  และมีการ
ส่งเสริมใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินงาน ปัญหาท่ีพบในการบริหารงาน คือ 
วสัดุ อุปกรณ์ส่ือท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอนไม่เพียงพอ การด าเนินการล่าช้า ขาดบุคลากร ขาด
การประสานงานไม่มีการแจง้ผลการติดตาม และตรวจสอบ ขาดการประชุมอย่างต่อเน่ือง ควรมี
บุคลากรดูแลงานวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือ เพื่อสะดวกต่อการติดต่อใชง้านและผูบ้ริหารควรมีการติดตามงาน
อย่างสม ่าเสมอ ข้อเสนอแนะ คือ ควรจดัท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และควรแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ โดยมีการตรวจสอบติดตามเป็นระยะ และรายงานผลให้กบัผูบ้งัคบับญัชาทราบ
อยา่งต่อเน่ือง  
 3. งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพงาน คือ การก าหนดบุคลากร
รับผิดชอบงานหน้าท่ีท่ีชดัเจน และมีการรับแจง้ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ให้บุคลากร และผูเ้ก่ียวขอ้ง
ได้รับทราบ ปัญหาท่ีพบในการบริหารงานดา้นน้ี คือบุคลากรด้านน้ีมีน้อย งบประมาณไม่เพียงพอ 
ขาดการวางแผนอยา่งเป็นระบบ และต่อเน่ืองสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีปัญหาบ่อยมาก ขาดความร่วมมือ
ของบุคลากร การประชาสัมพนัธ์ยงัไม่ทัว่ถึงเท่าท่ีควรการตรวจสอบ ติดตามไม่ทัว่ถึง บุคลากรไม่
เพียงพอต่อภาระงานขาดความร่วมมือของบุคลากรในการพฒันา งบประมาณในการด าเนินการไม่
เพียงพอต่อการปรับปรุงและพัฒนา ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีการ
ตรวจสอบ ดูแล มีช่วงเวลาการประชาสัมพนัธ์ชดัเจน มีเจา้หน้าท่ีประจ าการอยูเ่พื่อคอยให้บริการแก่
นกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  
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ABSTRACT 
 
 The objective of this study is to study the quality of general administration affair according to 
the opinion of staff including to the problem and the suggestion in quality development of general 
administration affair of Wangnua Wittaya School, the secondary educational service area office 35. 
The population used in this study, academic year of 2013, was 99 people and the population use in 
searching for the conclusion about the problem and the suggestion was 14 people. The tool used in 
this study was questionnaire and interviewing form. The data was analyzed by frequency, 
percentage, average and standard deviation. 
 The study result of the quality development of general administration affair, the problem and 
the suggestion to develop the quality of general administration affair of Wangnua Wittaya School 
was separated into 3 aspects which are facility and environment, audio & visual equipment and 
technology, and information technology and public relation. 
 1. Facility and environment, the quality development, there was an annually procedure report, 
planning for procedure according to the plan and policy of the school, having participation in 
providing services to community and other organization and encouraging every sectors involving 
the plan to be participated in procedure planning. The problem found in this administration were 
there was not enough number of facilities to support learning activities, lacked of examination and 
solving the problem of material and lacked of monitoring continuously. The suggestion are there 
should be some improvement of facilities, a meeting for procedure planning systematically, asking 
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for opinion from every involving sectors, recruiting enough number of staff, appointing the 
committee for monitoring and conclusion for the data for further development. 
 2. Audio & visual equipment and information technology, the quality development, there 
were some solving and improvement according to the suggestion of monthly meeting, meeting for 
annually report, and supporting involving staff to be participated in procedure planning. The 
problems found in this administration, there was not enough number of material for learning 
activities, the procedure was delayed, lacked of staff, lacked of cooperation, lacked of monitoring 
and lacked of meeting continuously. There should be some staffs to be in charge of material and 
resource and the administrator should monitor it regularly. The suggestion are collecting the data up 
to date, appointing committee for monitoring and reporting the result to the superior regularly.  
 3. Information technology and public relation, the quality development, determined staff and 
their responsibility very clearly and there was news information to all staff and involving sectors. 
The problem found in this administration were there was a few staff, not enough budget, lacked of 
systematical planning, internet reception had problems many times, lacked of cooperation, public 
relation not covering, monitoring not covering, not enough staff to the work, lack of cooperation in 
development, not enough budget for procedure and improvement. The suggestions are there should 
be a systematical planning, monitoring the period of public relation, have some staff staying at place 
to provide the services to student and other staff in the school.    
 
 


