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บทคัดยอ 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู

วิชาการในเร่ืองการบริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกวและเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการในเร่ืองการ
บริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว 
จําแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
เปนแบบตรวจสอบรายการ วิเคราะหขอมูล โดยการแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ และแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการบริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา โดยใชเกณฑมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ  จํานวนท้ังหมด 40  ขอ ประกอบดวยการบริหารแผนปฏิบัติการประจําป  ดานการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ดานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ดานการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการและ
ดานคุณภาพท่ีเกิดข้ึนกับผูท่ีเกี่ยวของ วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉล่ีย (Mean) และหาคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการของสถานศึกษาในสถานศึกษา            
ข้ันพื้นฐานท่ีเปนสถานศึกษาของรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ประจําปการศึกษา 
2548 จํานวน 156 คน และ 78 คน ตามลําดับ ซ่ึงไดมาโดยใชตารางการคํานวณกลุมตัวอยางของเครจซ่ี
และมอรแกน  ซ่ึงผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
___________________________ 
1)นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ              
ในพระบรมราชูปถัมภ 
2)อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ       
ในพระบรมราชูปถัมภ 
 3)อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ 
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1) ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการในเรื่องกับการบริหารแผนปฏิบัติ
การประจําปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวท้ังดานการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป ดานการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําป ดานการติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติการประจําปและดานคุณภาพท่ีเกิดข้ึนกับผูท่ีเกี่ยวของในภาพรวม  อยูในระดับปานกลาง  
และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการในเร่ืองการ
บริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกวเขต 1 สูงกวาเขต 2  ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดานการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป     อยูใน
ระดับปานกลางและดานท่ีมีคาเฉล่ียรองลงมา คือ ดานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปและ
ดานท่ีมีคาเฉล่ียเปนลําดับสุดทาย คือ ดานการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปแตอยูในระดับ
ปานกลางเชนเดียวกัน 

2) ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและ ครู
วิชาการในเร่ืองการบริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว จําแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครูวิชาการสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวเขต 1 และ เขต 2 ในเร่ืองการ
บริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแกว พิจารณาโดยรวมทุกดาน ท้ังการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ดานการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป  ดานการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปและดานคุณภาพท่ีเกิด
ข้ึนกับผูท่ีเกี่ยวของแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกดาน โดยเฉพาะดานคุณภาพที่เกิดข้ึนกับผูท่ี
เกี่ยวของแตกตางกันมากท่ีสุด 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were : (1) to study the opinions of the school administrators and  

the academic teachers towards the annual action plan of the basic education school under the jurisdiction of 
the Sa-kaeo Educational Service Area and (2) to compare the state opinions. The sample included 156 
school administrators and 78 academic teachers of the academics year 2006, selected by stratified random 
sampling The instrument was a two – part questionnaires constructed by the researcher 

It consisted of the status of the informants and their opinions towards the annual action plan of 
the basic education schools under the jurisdiction of the Sa-kaeo Educational Service  Area.  The reliability 
was 0.89. The statistical analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test 
independent. 

The results of the study were as follows : 
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1)  Overall the opinions forwards the annual action plan of the basic education schools under the 
jurisdiction of the Sa-kaeo Educational Service Area were at a medium level. The four aspects were 
constructing action plan, implementing action plan, evaluating action plan and quality of the related 
personnel. The highest aspect were constructing action plan. 

2)  Upon the comparison of the opinions of the school administrators and academic teachers, it 
was found that their opinions categorized by area, area 1 and 2, were different as a whole . Considering each 
aspect, They were different in all aspects, especially the quality of the related personal 
 

ความสําคัญของปญหา 
จากสภาพท่ีเปนอยูในปจจุบัน ถึงแมวาการวางแผนเปนพื้นฐานของสถานศึกษาท่ีสําคัญมาก

ผูบริหารสถานศึกษาตองวางแผนท่ีรัดกุม และมีความเหมาะสมกับสภาพบริบทของแตละโรงเรียนจาก
การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และจากการสํารวจสภาพปญหา การวางแผน
การศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของกรมสามัญศึกษาพบวา  บุคลากรยังขาดความรู ความเขาใจและขาด
ทักษะในเร่ืองการวางแผน ขาดขอมูลและขาวสารที่ดีสําหรับการนําไปใชในการวางแผน  ผูบริหาร
ไมใหความสําคัญกับการวางแผน ทําใหการวางแผนขาดคุณภาพ (สมบูรณ สรอยสน,  2546 : 78) และ
จากการศึกษาสภาพปญหาการดําเนินการวางแผนปฏิบัติการประจําปของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดกรมสํานักงานประถมศึกษา  จังหวัดอางทอง ตามทัศนะของผูบริหารและครูอาจารยของ ยงยุทธ  
แตงหอม  (2546)  พบวา  ผูบริหารและครูอาจารยมีปญหาในการจัดทําแผนการปฏิบัติตามแผนและการ
ประเมินผลแผนงาน  อยูในระดับปานกลาง  เชนเดียวกับท่ี  สุรพล  สืบพรหม (2543) ไดศึกษาการ
บริหารแผนปฏิบัติการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามทัศนะของผูบริหารและหัวหนาแผนงานโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี  พบวาในดานการเตรียมการวางแผน ดาน
การวางแผน ดานการปฏิบัติตามแผนและดานการประเมินผลมีปญหาอยูในระดับปานกลางทุกดาน และ
หัวหนาแผนงานโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานอยูในโรงเรียน  ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญมีทัศนะตอ
ปญหาการดําเนินงานการวางแผนปฏิบัติการในดานการประเมินผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ กลาว
โดยสรุปคือ  บุคลากรขาดความรูเร่ืองการวางแผน งบประมาณท่ีโรงเรียนไดรับมีจํานวนจํากัด
ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานไมมีเวลาปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายและขาดการประเมินท่ีตอเนื่อง   
นอกจากนี้  พีระพันธ  มะรัตน  (2543)  ยังไดศึกษาเร่ือง  การประเมินแผนปฏิบัติการประจําปของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานประถมศึกษา  จังหวัดหนองบัวลําภู  โดยถามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครู  พบวา  โรงเรียนประถมศึกษาสวนมากมีการจัดต้ังคณะกรรมการประเมินแผน  การ
ประเมินไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป  กอนดําเนินการ ระหวางดําเนินการและหลัง
ดําเนินการ  การประเมินแผนปฏิบัติการประจําปมีปญหาอยูในระดับปานกลาง  ท้ังดานการวางแผนการ
ดําเนินการ การรายงานผลและการใช  ผูบริหารและครูมีความตองการในการประเมินแผนปฏิบัติการ
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ประจําปอยูในระดับมาก ผูบริหารและครูเสนอใหโรงเรียนมีคณะกรรมการประเมินแผนของโรงเรียน 
ซ่ึงควรประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบโครงการและหัวหนาโครงการ 

สําหรับการศึกษาการบริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสังกัดเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว  หลังจากท่ีไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
การปฏิรูประบบราชการและการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเปนตนมา เทาท่ีไดศึกษายังไมมี
ผลงานการวิจัยในเร่ืองนี้ทําใหไมทราบวาการบริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกวนั้นมีผลการดําเนินงานเปนเชนไร มีปญหาอุปสรรค ท่ี
สําคัญอยางไรบาง ผูวิจัยซ่ึงมีหนาท่ีเกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว จึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาวิจัยในเร่ือง การบริหารแผนปฏิบัติการประจําปของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เพื่อเปนขอมูลประกอบการวางแผน ในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปใหมีความเหมาะสม และเปนประโยชนตอผูบริหาร ครูอาจารย ตลอดจน
ผูบริหารระดับสูง ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการวางแผน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ตอไป 

 

คําสําคัญ 
ความคิดเหน็,  แผนปฏิบัติการประจําป 
 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสระแกวเขต  1 และเขต  2   เกี่ยวกับการบริหารแผนปฏิบัติการประจําปแตกตางกัน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการในเรื่องการบริหาร

แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 
2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการในเรื่องการ

บริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแกวจําแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนสถานศึกษาของรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว 
ประจําปการศึกษา  2548  จํานวนท้ังส้ิน  600  คน จาก  300  สถานศึกษา 
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1.2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการของ
สถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนสถานศึกษาของรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแกว ประจําปการศึกษา 2548 จํานวน 234 คน ซ่ึงจํานวนนี้ไดมาโดยใชตารางการคํานวณขนาด
กลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 608) โดยวิธีการสุมแบบแบงช้ัน 
(Stratified  Random  Sampling) 

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  

ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  โดยแบงเปน  2  ตอน  ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบ

ตรวจสอบรายการ  (Check list)  จํานวน  1  ขอ 
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารแผนปฏิบัติการประจําป

ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกวโดยใชลักษณะแบบสอบถาม
ชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคิรท (1967) จํานวนท้ังหมด 40 ขอ   

2.1  การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
2.1.1  การตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา 

นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน (ตามรายช่ือ 
ในภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และพิจารณาส่ิงท่ีควร
ปรับปรุงแกไขใหถูกตองสมบูรณมากยิ่งข้ึนแลวนําผลการพิจารณาไปทําการวิเคราะหหาความเท่ียงตรง
โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะ หรือการหาคา IOC  

2.1.2  การหาความเช่ือม่ัน 
นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try – Out) กับประชากร             

ในการวิจัยแตไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30  คน เพื่อหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับโดย
การหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coeffcient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach, 1990 : 204) ไดคา
ความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ  มีคาเทากับ 0.86 

3.  การวิเคราะหขอมูล 
3.1 ในการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการในเร่ืองการบริหาร

แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว โดย
การหาคาเฉล่ีย (Mean)  และหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.2 ในการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการในเรื่อง
การบริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแกวจําแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยการหาคาการทดสอบที (t-test  แบบ Independent) 
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ผลการวิจัย 
จากการศึกษาการบริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว  สรุปไดดังนี้ 
ครูที่เปนกลุมตัวอยาง สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 คิดเปนรอยละ 53.0  

สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2  คิดเปนรอยละ 47.0  ตําแหนงหนาท่ีท่ีกลุมตัวอยางปฏิบัติ
สวนใหญเปนผูบริหารสถานศึกษารอยละ 47.0  และ รอยละ เปนครูผูสอน  รอยละ  เปนครูวิชาการ 

ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวดานการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ปรากฏวากิจกรรมท่ี
ผูบริหารสถานศึกษา  ครูผูสอนและครูวิชาการมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  3  อันดับแรก  ไดแก    

-  การประชุมช้ีแจงเพื่อกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป   
-   การกําหนดความตองการจําเปนเพื่อกําหนดวัตถุประสงคของการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป    
- การศึกษาขอมูลการประเมินผลการดําเนินงานท่ีผานมาเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

และการดําเนินการวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของอยางละเอียดกอนนํามาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

ในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ดานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ปรากฏวากิจกรรม
ท่ีผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและครูวิชาการมีความคิดอูในระดับมาก 3 อันดับแรก  ไดแก  

-  การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
- การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปโดยเริ่มจากแผนงาน/โครงการ ที่มีความ

จําเปนกอน 
- การจัดประชุมช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการแกผูรวมงานใหมีความ

เขาใจตรงกัน 
ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวดานการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ปรากฏวา
กิจกรรมท่ีผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและครูวิชาการมีความคิดเห็นวามีผลเกิดขึ้นกับนักเรียน
และชุมชนในเร่ืองการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียนและการประเมินผลแผนปฏิบัติการของโรงเรียนในระดับมาก  ไดแก  

- นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี   
- ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากข้ึน 
- นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได   
- ชุมชนไดรับการพัฒนามากข้ึน 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน

สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกวดานการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ดานการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป ดานการประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปและดานคุณภาพท่ีเกิดข้ึนกับผู
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ท่ีเกี่ยวของนั้น  สวนใหญอยูในระดับปานกลางและผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและครูวิชาการที่
สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกวเขต 1 และเขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารแผนปฏิบัติ
การประจําปของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ท้ัง  3  ดานตางกัน 
 
อภิปรายผล 

ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว ดานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ปรากฏวา
กิจกรรมที่ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและครูวิชาการมีความคิดอูในระดับมาก 3 อันดับแรก  
ไดแก การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป การดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การประจําปโดยเร่ิมจากแผนงาน/โครงการ ท่ีมีความจําเปนกอนและการจัดประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการแกผูรวมงานใหมีความเขาใจตรงกัน พบวา การที่ความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและครูวิชาการเปนเชนนี้อาจเปนเพราะขอจํากัดของโรงเรียนแตละ
โรงเรียนไมเหมือนกัน โดยเฉพาะในดานงบประมาณจึงจําเปนตองดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปโดยเร่ิมจากแผนงาน/โครงการ ท่ีมีความจําเปนกอนและมีการจัดประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการแกผูรวมงาน ใหมีความเขาใจตรงกัน สอดคลองกับงานวิจัยของสุเรง  
ภิรมยศรี (2536) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง “การวางแผนพัฒนาการศึกษาของสํานักงานสามัญศึกษา
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” และไดใหแนวคิดในการปรับปรุงระบบการวางแผนไววา  
ดานการนําแผนไปปฏิบัติควรจัดใหมีการประชุมช้ีแจงเผยแพรประชาสัมพันธแผนใหแกผูท่ีจะนํา
แผนไปปฏิบัติเขาใจแนวทาง จัดใหมีการนิเทศใหคําแนะนําชวยเหลือในการแกปญหาอุปสรรคและ
ใหความสําคัญตอการนําแผนไปปฏิบัติอยางจริงจัง และสอดคลองกับมนตรี  วีระพงษ  (2532)  และ
มานิตย สิทธิราช (2532) ท่ีไดศึกษาสภาพปญหาการนําแผนปฏิบัติการประจําปไปใชในโรงเรียน  
ผลการศึกษาพบวา สภาพการนําแผนปฏิบัติการประจําปไปใช สวนใหญโรงเรียนไดจัดใหมีการ
จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานในระดับโรงเรียนและฝาย มีการมอบหมายงานในหมวดวิชาและฝาย โดย
ระบุช่ือไวในแผนปฏิบัติการประจําป มีการแจงใหบุคลากรทุกคนทราบถึงแผน มีการเตรียมบุคลากร
โดยช้ีแจงใหเขาใจการปฏิบัติงานตามแผนและผูชวยผูบริหาร  หัวหนาหมวดวิชา  มีสวนรวมในการ
กําหนดงาน/โครงการ และการประเมินผล มีการเตรียมงบประมาณ วัสดุอุปกรณ และจัดเวลาให
บุคลากรปฏิบัติงานรวมกันและมีการประสานงานใหผูรับผิดชอบปฏิบัติงานเม่ือถึงกําหนดเวลา   

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวดานการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ดานการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป  ดานการประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปและดานคุณภาพท่ีเกิดข้ึนกับผู
ท่ีเกี่ยวของนั้น สวนใหญอยูในระดับปานกลาง  สอดคลองกับงานวิจัยของศักดิ์ชัย  ปญหา  (2528)  
ท่ีไดศึกษาเร่ือง กระบวนการวางแผนปฏิบัติการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขต
การศึกษา 6 ลการศึกษาพบวา  ขาราชการครูโดยสวนรวมเม่ือจําแนกตามวุฒิ  ประสบการณ  ขนาด
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ของโรงเรียน มีความเห็นวาโรงเรียนดําเนินการตามกระบวนการบริหารแผนปฏิบัติการของโรงเรียน   
3 ดาน คือ ดานการจัดทําแผน ดานการปฏิบัติตามแผนและดานการประเมินผลแผนอยูในระดับปานกลาง 
สอดคลองกับสมพงษ พลบูรณ (2539) และเชาวฤทธ์ิ ใจม่ัน (2537) ท่ีไดศึกษาการวางแผนปฏิบัติการ
ประจําปในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษา
พบวา ผูบริหารโรงเรียนมีความคาดหวังใหมีการปฏิบัติในการวางแผนปฏิบัติการประจําปในภาพรวม
ท้ังกระบวนการอยูในระดับ “มาก” ในข้ันตอนของการวางแผน รวมถึงการจัดปจจัยเบ้ืองตนในการ
วางแผนอยูในระดับ “มาก” ทุกขั้นตอน สวนการปฏิบัติจริงในการวางแผนปฏิบัติการประจําป
พบวา มีการปฏิบัติจริง ในภาพรวมทั้งกระบวนการอยูในระดับ “มาก” แตเมื่อพิจารณาในราย
ข้ันตอนพบวา ข้ันการเตรียมการจัดทําแผน ข้ันการวางแผนและข้ันการนําแผนไปปฏิบัติอยูในระดับ 
“มาก” ข้ันการติดตามผลและประเมินผลและการจัดปจจัยเบ้ืองตนในการวางแผนอยูในระดับ  
“ปานกลาง” และสอดคลองกับทรงเกียรติ พืชมงคล (2533) ท่ีพบวา ผูบริหารและครูอาจารยมีปญหา
ในการจัดทําแผนการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลแผนงาน  อยูในระดับปานกลาง   

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและครูวิชาการในเรื่อง
การบริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแกว จําแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พบวา แตกตางกันอาจเปนเพราะในเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกวเขต 1 และเขต 2  มีบุคลากรท่ีมีความแตกตางกันท้ังอายุ วุฒิการศึกษา  ขนาดของโรงเรียน
ประสบการณในการจัดทําแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ประสบการณในการอบรมเร่ืองกระบวนการ
จัดทําแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  ตางกันจึงทําใหมีความคิดเห็นตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของศักดิ์ชัย ปญหา (2528) ท่ีไดศึกษาเร่ือง กระบวนการวางแผนปฏิบัติการโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  6  ผลการศึกษาพบวา  ขาราชการครูโดยสวนรวมเม่ือจําแนก
ตามวุฒิ ประสบการณ ขนาดของโรงเรียน มีความเห็นวาโรงเรียนดําเนินการตามกระบวนการ
บริหารแผนปฏิบัติการของโรงเรียน3 ดาน คือ ดานการจัดทําแผน ดานการปฏิบัติตามแผนและดาน
การประเมินผลแผนอยูในระดับปานกลาง ผูบริหารโรงเรียนกับผูสอน ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน
มีความคิดเห็นตอกระบวนการวางแผนปฏิบัติการของโรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 สวนขาราชการครูมีความคิดเห็นตอกระบวนการวางแผนปฏิบัติการของโรงเรียนแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และสอดคลองกับสําเร็จ  เมฆประสิทธ์ิ (2531) ท่ีไดศึกษาเร่ืองความรู
เกี่ยวกับการวางแผนโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดตรัง  
ผลการศึกษาพบวาความรูดานการวางแผนโรงเรียนของผูบริหารสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  
จังหวัดตรังสวนใหญ (รอยละ 54.87) อยูในระดับควรปรับปรุงโดยเนื้อหาท่ีผูบริหารโรงเรียนควร
ปรับปรุงมากท่ีสุดคือ เร่ืองการประเมินการบริหารโรงเรียนและเร่ืองแนวคิดในการบริหารโรงเรียน
โดยท่ัวไปสําหรับกลุมผูบริหารโรงเรียนท่ีอยู ในเกณฑควรปรับปรุง ไดแก ผูท่ีอยูในตําแหนงครูใหญ  
ผูมีอายุ 51 – 60 ป  ผูมีอายุราชการมากกวา  25  ป  ผูซ่ึงมีประสบการณในตําแหนงบริหารมากกวา 
25 ป ผูที่มีความรูตํ่ากวาปริญญาตรี ผูที่ไมเคยเรียนวิชาการวางแผนในสถาบันการศึกษามากอน
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และบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สอดคลองกับศักดิ์ชัย ปญหา (2528) ท่ีพบวาผูบริหารโรงเรียนกับ
ผูสอนที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอกระบวนการวางแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนขาราชการครูมีความคิดเห็นตอกระบวนการ
วางแผนปฏิบัติการของโรงเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ     
 
ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะท่ัวไป  
1)  ควรมีการศึกษาแนวโนมของงบประมาณที่คาดวาจะไดรับ โดยประสานงาน

กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
2)  ควรจัดสรรงบประมาณไวใช ในการจดัทําแผนปฏิบัติการประจําปโดย เฉพาะ  
3)  ควรมีระบบบัญชีควบคุมการใชและเบิกจาย วัสดุ ครุภัณฑ งบประมาณให ชัดเจน 

โดยใหมีเจาหนาท่ีโดยเฉพาะควบคุมการใชและเบิกจายใหเปนไปตาม โครงการอยางมีประสิทธิภาพ  
4)  ควรจัดสรรงบประมาณ ในเร่ืองของการติดตาม และประเมินผลอยางเพียง พอ  
5)  ควรมีการติดตามและประเมินผล การใชแผนปฏิบัติการประจําปเปนเคร่ือง มือใน

การบริหารโรงเรียนอยางจริงจังและสม่ําเสมอ เพื่อท่ีจะไดทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการใช
แผนเปนเคร่ืองมือในการบริหารโรงเรียน  

6)  ควรศึกษาดูวาโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ ทําไมมีปญหาแตกตางกนั
ในเร่ือง การกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย และเปาหมายไมสอดคลองกับนโยบาย ตนสังกัด  

7.  ควรศึกษาดูวาโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ ทําไมมีปญหาแตกตาง กัน 
ในเร่ืองการประสานงานการติดตามและประเมินผลรวมกับคณะ กรรมการกลุม  

2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป  
1.  ควรมีการวิจัยในลักษณะน้ี ในเขตการศึกษาอ่ืน เพื่อจะไดผลจากการวิจัย ครอบ 

คลุมกวางขวางยิ่งข้ึน  
2.  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปญหาในการวางแผนปฏิบัติการประจําปในแตละแผนงาน 

หรือแตละข้ันตอนของกระบวนการวางแผนเพ่ือใชเปนแนวทางในการแก ปญหาในแตละแผนงาน
หรือ แตละข้ันตอนของกระบวนการวางแผน  

3.  ควรวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจําปของโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อใหการวางแผนปฏิบัติการไดผลสมบูรณ ยิ่งข้ึน  

4.  ควรวิจัยเกี่ยวกับปญหาและความตองการในการวางแผนปฏิบัติการประจําปตาม
ความคิดเปนของคณะกรรมการในการวางแผนและครูผูสอน เพื่อถามความคิด เห็นของผูจัดทําแผน 
และปฏิบัติตามแผน 
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