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ภาควิชาการบริหารการศึกษา     บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร               ปการศึกษา 2548 
ลายมือชื่อนักศึกษา...................................................................................................................... 
ลายมือชื่ออาจารยผูควบคุมสารนิพนธ ............................................................................................ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 จ

K 45252507  : MAJOR  :  EDUCATIONAL  ADMINISTRATION  
KEY WORDS : PERFORMANCE / BUSINESS AFFAIRES IN SCHOOLS 
 PALA TOOPPAE : BUSINESS AFFAIRS IN SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF 
NAKHONPATHOM EDUCATION SERVICE AREA 1. MASTER’S REPORT ADVISOR : ASST. PROF. MAJ. 
NOPADOL CHENAKSARA, RTAR., Ph.D. 116 pp. ISBN 974-464-945-3 

 
 The purposes of this research were to determine 1) the performance of business affairs in 

schools under the office of Nakhonpathom education service area 1  2) the opinion about business affairs in 
schools under the office of Nakhonpathom education service area 1  3) the ways of developing the quality of 
the business affairs in school under the office of Nakhonpathom education service area 1.  The population in 
this research were 13 schools under the office of Nakhonpathom education service area 1. The respondent 
two groups were server and client by administrators and 6 teachers of business affaire, instrument used for 
this research were 1) the questionnaire was about operation of business affairs in schools follows by manual 
of the basic administration. 2) a focus group. The statistics used for analysis were frequency (f), percentage 
(%), mean ( x ), standard deviation (S.D.) and content analysis.  

 
The finding revealed as follows: 1) The performance of business affairs in schools under  the 

office of Nakhonpathom education service area 1, as a whole and as an individual aspect, was at a high 
level. As an individual aspect, it was found that budget administration ranked the first, second to it was 
general administrative affairs, and personnel management was the last.  2) There was no difference of the 
viewpoints concerning the performance of business affairs in schools under the office of Nakhonpathom 
education service area 1. 3) The guidelines for the development of the performance of business affairs in 
schools under the office of Nakhonpathom education service area 1, in terms of budget, there was a 
requirement of personnel for financial affairs and accountancy in particular, Educational resources should be 
gathered.  There should be checking, follow up and asscesment of the management by making plans and 
identifying certain responsible persons. In terms of personnel management, there was a requirement to 
develop a variety of instructions. A project to create morale and will-power to work should be set up, and 
there should be trainings in doing researches.  In terms of general administration, there was a requirement to 
acknowledge regulations, laws, and directions of performances.  The personnel should be trained to use 
informational technologies.  Computers should be used in publicizing knowledges, and the personnel in 
every section should participate in analysing data and summarizing it for internal control plans. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 การศึกษาในอดีต ที่มุงเนนเพียงปริมาณ แตมิไดคํานึงถึงคุณภาพของคน ดังนั้น
แนวทางในการแกปญหาของทุกฝาย จึงเริ่มตนที่การแกระบบการศึกษาโดยพิจารณาทบทวน และ
ปฏิรูปการศึกษาใหม ใหความสําคัญแกการศึกษา และถือวาการศึกษาเปนรากฐานของการพัฒนา
ประเทศโดยมีนโยบายจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาใหผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด โดยกระบวนการจัดการศึกษาจะตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2543 : 17) ดังนั้นในป พ.ศ. 2542 จึงมีการกําหนดพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
นอกจากนี้ยังมีการบริหารและการจัดการศึกษาตามอํานาจหนาที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของผูเรียน รัฐบาลไดมีการปฏิรูประบบราชการเพื่อบริหารประชาชนใหมีความพึงพอใจในการ
บริการ ภาครัฐมากขึ้น และเพื่อเปนไปตามเจตนารมณดังกลาว สํานักนายกรัฐมนตรีจึงออก
ระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี  
พ.ศ. 2542 ข้ึน เพื่อใหทุกกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการถือปฏิบัติ โดยใชหลักธรรมาภิบาล 
อาจบูรณาการเขากับการดําเนินงานดานตางๆ ของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะ
เปนนิติบุคคล มีการดําเนินงานดานวิชาการ การงบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป 
โดยมีเปาหมายในการจัดการศึกษาคือทําใหผูเรียนเปนคนเกงดี และมีความสุข (กระทรวง 
ศึกษาธิการ 2546 : 16) โดยถือวาการบริหารธุรการในโรงเรียนตามการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่เปนนิติบุคคลเกี่ยวของกับการดําเนินงาน ดานงบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหาร
ทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 17) ดังนั้นงานธุรการจึงเปนงานที่มีความสําคัญตอระบบการ
บริหารจัดการสถานศึกษาใหสถานศึกษามีมาตรฐานตรงตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การพัฒนาชีวิตของคนใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  อยูบนหลัก
ที่เนนการพัฒนาทั้งดานรางกาย  จิตใจ สติปญญาและสังคม ที่เพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม
นั้น ตองอาศัยกระบวนการทางการศึกษา  ซึ่งที่ผานมานั้นจะเห็นวากระบวนการจัดการศึกษาของ
ไทยยังประสบความสําเร็จเพียงระดับหนึ่งเทานั้น  โดยจะเห็นไดจากคุณภาพการดําเนินชีวิตของ
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คนไทยยังประสบกับปญหาตาง ๆ เชน การไมสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา การฆาตัวตายของเด็กวัยรุน  การไมสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางมีสติ ซึ่งปญหา
เหลานี้ลวนมีสาเหตุมาจากความลมเหลวของการจัดการศึกษาทั้งสิ้น   
 สถานศึกษาเปนหนวยงานที่สําคัญ มีหนาที่ในการปลูกฝงคานิยมเบื้องตนที่ดีงาม 
พัฒนาผู เ รียนใหมีคุณลักษณะและทักษะในการดําเนินชีวิตอยูในสังคม   มีศักยภาพและ
ความสามารถที่จะพัฒนาตนเอง  ครอบครัว และสังคม  ใหเจริญกาวหนาไปอยางมีความสมดุล     
การดําเนินการจัดการศึกษาในโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายนั้น ข้ึนอยูกับการบริหารงานในโรงเรียน
เปนสําคัญโดยถากระบวนการบริหารจัดการภายในโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพก็จะสงผล
ใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้น ๆ มีคุณภาพดวย ซึ่งโดยทั่วไปการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียนประกอบดวยงานหลัก 4 งานคือ งานวิชาการ งานธุรการ งานบริการ และงานกิจการ
นักเรียน(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2531 :101) ในบรรดางานทั้งสี่นี้ งานธุรการ
ถือเปนงานที่สําคัญในการใหการสนับสนุน สงเสริม ใหงานฝายอื่น ๆ ของ   โรงเรียนดําเนินไปดวย
ความเรียบรอยและงานธุรการเปนตัวบงชี้ความสามารถในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
จนมีคํากลาววา "ในการตรวจโรงเรียนสิ่งแรกที่ผูตรวจขอดู คือ การดําเนินงานของฝายธุรการ ถา
งานของฝายธุรการของ  โรงเรียนดําเนินไปดวยความเรียบรอยถูกตอง  มักจะอนุมานตอไปวา  งาน
ของฝายอื่น ๆ จะเปนไปในแนวเดียวกัน  ผูบริหารบางคนจึงใหความสําคัญตองานธุรการมากกวา
งานอื่น ๆ  เพราะถาผูบริหารโรงเรียนบริหารงานดานการเงินผิดพลาดเพียงหนึ่งบาท อาจจะไดรับ
โทษจากผูบังคับบัญชามากกวาผูบริหารที่บริหารงานดานการเรียนการสอนแลวทําใหเด็กสอบตก
สิบคน ซึ่งอาจจะสูญเสียเงินของชาตินับหมื่นบาท"(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
2524:18) จากคํากลาวขางตนแสดงใหเห็นถึงความสําคัญในการบริหารงานธุรการ  ในการชวย
สงเสริมและสนับสนุนใหการดําเนินงานของฝายอื่น  ๆ เปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ ตอการจัดการเรียน การสอนภายในสถานศึกษา สําหรับเกณฑมาตรฐานโรงเรียน
มัธยมศึกษาและคูมือประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาไดวางไวโดย
มีเนื้อหาสาระสําคัญประกอบดวยหมวดตาง ๆ  6 หมวด คือ 1) หมวดที่ 1 การบริหารทั่วไป  
2) หมวดที่ 2 งานธุรการ 3) หมวดที่ 3 งานวิชาการ 4) หมวดที่ 4 งานปกครองนักเรียน 5) หมวดที่ 
5 งานบริการ 6) หมวดที่ 6 งานโรงเรียนกับชุมชน แตโดยทั่วไปโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญจะ
แบงการบริหารออกเปน 4 ฝาย คือ ฝายธุรการ ฝายวิชาการ ฝายปกครอง และฝายบริการ แลว
จัดทําพรรณนางานใหครอบคลุมงานทั้ง 6 หมวด ผูบริหาร จะมอบหมายใหผูชวยผูบริหารหรือครู 
อาจารย อ่ืน  ๆ  ไดชวยกันทํางานเปนการเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงออกซึ่ งความรู 
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ความสามารถ รวมมือรวมใจกันทํางาน ภายใตการกํากับดูแลของผูบริหารสถานศึกษา ในสวนของ
งานธุรการของโรงเรียนแตละแหงจะกําหนดงานยอย ๆ  แตกตางกันออกไปตามความเหมาะสม
และขอจํากัดหลายๆ ประการแตโดยทั่วไปจะกําหนดงานยอยๆ ไวไดแก งานสารบรรณ งาน
การเงินและบัญชี งานพัสดุ งานอาคาร สถานที่ งานทะเบียนและสถิติ บุคลากรเปนตน งานธุรการ
จัดไดวาเปนภาระกิจที่สําคัญอยางยิ่งในการสนับสนุนและสงเสริมการบริหารโรงเรียน งานธุรการ
เปนงานหลักของโรงเรียนฝายหนึ่ง และมีความสําคัญไมนอยกวาฝายอื่นเนื่องจากเปนหนวย
สนับสนุนสงเสริมใหฝายวิชาการ ฝายปกครอง และฝายบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานใหประสบผลสําเร็จดวยดี ผูบริหารโรงเรียนจะตองรับผิดชอบและรอบรูงานทุกดาน โดย
เฉพาะงานวิชาการและงานธุรการ วัตถุประสงคงานธุรการโรงเรียนเปนงานสนับสนุนดานการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกรมสามัญศึกษาไดออกเกณฑมาตรฐานมาเพื่อเปนแนวทาง
ในการทํางานดานธุรการ เพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคดวยความเขาใจตรงกันทุกฝาย ซึ่งจะชวยให
โรงเรียนคนพบปญหาตาง ๆ ในการจัดการศึกษาที่โรงเรียนประสบอยู จะทําใหสามารถแกปญหา
ไดตรงจุด และเปนมาตรฐานในการปรับปรุงโรงเรียนใหดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันกรมสามัญศึกษาก็จะ
ไดทราบอุปสรรคและสภาพที่แทจริงของโรงเรียน (กรมสามัญศึกษา 2539 : 1-2) งาน 
ธุรการจัดเปนงานหลักขององคการในการที่จะชวยสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน ในการพัฒนาคนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมศีกัยภาพใน
การพัฒนาตนเอง เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ ดังนั้น ระบบงานที่เกี่ยวของของ 
ฝายธุรการจึงเปนหัวใจของการพัฒนาทั้งระบบ ทั้งนี้เพราะงานธุรการมีความสัมพันธกับการ
พัฒนาองคการทั้ง 4 ดาน คือ คน เงิน วัสดุ อุปกรณ และการจัดการ งานธุรการนับวาเปนงานที่มี
ความสําคัญงานหนึ่งที่จะทําใหงานการเรียนการสอนในโรงเรียนเกิดความคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพงานธุรการเปนศูนยกลางของการบริหารที่สนับสนุนใหงานอื่นมีประสิทธิภาพตอการ
ดําเนินงานการศึกษาของโรงเรียนทั้งมวล เปนงานที่สนับสนุนสงเสริมใหการดําเนินงานของ
โรงเรียนประสบผลสําเร็จ งานธุรการประกอบดวย งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสารบรรณ 
งานทะเบียน และประวัติบุคลากร เงินงบประมาณ เปนเรื่องระเบียบทางราชการที่เกี่ยวของกับ
เอกสารการจัดซื้อจัดจาง การควบคุมพัสดุอุปกรณและระเบียบการตาง ๆ เกี่ยวกับงบประมาณ 
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะปฏิบัติงานใหถูกตองตามระเบียบเรียบรอยได จะตองแมนในระเบียบ มี
ความซื่อสัตยสุจริตและไดรับการอบรมเพิ่มพูนทักษะอยางดีมากอน แตเนื่องจากผูบริหารโรงเรียน
มีภารกิจตองรับผิดชอบกวางขวางมากมาย โดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ อาจทําใหเกิดการผิดพลาดในการบริหารงานธุรการ อันจะสงผลกระทบตอการ
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จัดการเรียนการสอน และทําใหเกิดความเสื่อมเสียแกองคการได ในสวนดานธุรการตองดูแลเอาใจ
ใสอยางใกลชิด เพื่อมิใหเกิดความผิดพลาดและมีผลเสียทั้งในความผิดดานวินัยหรือกฎหมาย อาจ
เปนสาเหตุทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ  
 ดังนั้นการประเมินแผนปฏิบัติการ สามารถใชเปนเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานธุรการของโรงเรียนมัธยมศึกษาไดชัดเจนและสมบูรณเพียงพอ เพื่อแสดงผลงานการ
พัฒนาการศึกษาเพื่อผูเรียนรวมกันการปฏิบัติงานของฝายตาง ๆ จึงสมควรศึกษาวา การประเมิน
แผนปฏิบัติการสงผลตอการปฏิบัติงานธุรการหรือไม มากนอยเพียงใด เพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาระบบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอไป 
ปญหาของการวิจัย 
 การบริหารจัดการสถานศึกษาประกอบดวยการบริหารงานหลายดาน โดยเฉพาะงาน
ดานธุรการก็เปนงานที่สําคัญงานหนึ่ง โดยตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรม
สามัญศึกษา พ.ศ. 2539 ประกอบดวยกรอบงาน 7 ดาน ไดแก 1) การวางแผนงานธุรการ 2) การ
บริหารงานธุรการ 3) การบริหารงานสารบรรณ 4) การบริหารงานการเงินและการบัญชี 5) การ
บริหารงานพัสดุ 6) การบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการและลูกจาง และ 7) การประเมินผล
ธุรการ ซึ่งดูจากตารางโครงสรางจะเปนลักษณะงานที่เปนงานเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมด (กรมสามัญ
ศึกษา 2539 : 1-9) แตเมื่อมีการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุงหวังยกระดับ
การศึกษาของชาติ ใหไดมาตรฐานและจัดการศึกษาไดอยางทั่วถึงมีคุณภาพ โดยไดบัญญัติมีการ
กระจายอํานาจการบริหารจัดการทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหาร
ทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 1) และตอมาป พ.ศ. 2546 ไดมีพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีการหลอมรวมหนวยงานทางการศึกษาหลาย
หนวยงาน ทั้งระดับกระทรวงและระดับพื้นที่ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดเปนเขต
พื้นที่การศึกษาเปน 175 เขต โดยหลอมรวม สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานสามัญศึกษา
จังหวัด สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัด สํานักงานศึกษาธิการ อําเภอ/กิ่งอําเภอ สํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอ แลวจัดตั้งเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 (2546 : 
1) ซึ่งตามกรอบงานธุรการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
ประกอบไปดวย งานงบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป ซึ่งดูจากกรอบงานทัง้สาม
ดานนั้นแตกตางจากงานธุรการตามเกณฑมาตรฐาน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
พ.ศ. 2539 และจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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นครปฐม เขต 1 พบปจจัยที่เปนจุดออนดานโครงสรางและนโยบาย คือ เนื่องจากเปนชวงการ
เปลี่ยนแปลงระบบโครงสราง ทําใหการประสานงานระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงระบบโครงสราง ทําใหการประสานงานระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาจํานวนมากอาจเกิดปญหาดานระยะทาง การสื่อสาร ของการปฏิบัติงานระหวางเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทางดานบุคลากร พบจุดออนที่ควรพัฒนาคือ ขาดแคลน
อัตรากําลังในสถานศึกษา รวมทั้งขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุน ดานการพยาบาล การเงิน 
และธุรการ ดานการเงิน พบจุดออนที่ควรพัฒนาไดแก งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมพอเพียงตอ
การพัฒนาองคกร และทางดานวัสดุอุปกรณ พบจุดออนที่ควรพัฒนา ไดแก ความลาชาของ
งบประมาณ การอนุมัติรายงวด สงผลตอการปฏิบัติงานในดานงบพัฒนา และไมเพียงพอในการ
จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ โดยเฉพาะครุภัณฑดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีใหม (สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 1  2547 : 15-17) นอกจากนี้จากรายงานผลการประเมินตนเอง ของ
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ (2547 : 23-26) จากปญหาที่กลาวมาจะเห็นวา
จะเปนปญหาที่เกี่ยวของกับงานธุรการของสถานศึกษา ข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล ผูวิจัยจงึมคีวาม
สนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษาป
ที่ 1-6 สังกัดกรมสามัญเดิม ซึ่งมีกรอบงานธุรการที่แตกตางไปจากเดิม 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อทราบการปฏิบัติงานธุรการภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 1  ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา 

2. เพื่อทราบความแตกตางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการภายในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา 

3. เพื่อทราบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานการปฏิบัติงานธุรการภายใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1   
ขอคําถาม 

1. การปฏิบัติงานธุรการภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 1  ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา 

2. การปฏิบัติงานธุรการภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาแตกตางกันหรือไม  

3. แนวทางในการปฏิบัติงานธุรการภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 1 เปนอยางไร 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. การปฏิบัติงานธุรการภายในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครปฐม เขต 1  ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง 
2. การปฏิบัติงานของเจาหนาฝายธุรการกับผูรับการบริการฝายธุรการภายในสถาน 

ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของบุคลากรใน
สถานศึกษา ไมแตกตางกัน 
ขอบขายทางทฤษฎีการวิจัย 

 สถานศึกษาเปนหนวยงานหรือองคกรระบบเปด ตามแนวคิดของแดเนียล แคทซ และ
โรเบิรต คานส (Daniel Katz and Robert L.Kahn) ที่เนนความสัมพันธระหวางโครงสรางและ
ส่ิงแวดลอม ประกอบดวยปจจัยนําเขา (Input) ไดแก นโยบาย บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ 
ดานกระบวนการ (process) ไดแก กระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศ กระบวนการเรียนการ
สอน ดานผลผลิต (output) ก็คือคุณลักษณะที่พึงประสงค คุณภาพตามมาตรฐาน ผลการเรียน
สูงขึ้น ความพึงพอใจ ภาคภูมิใจในผลงาน ครูมืออาชีพก็คือคุณภาพของสถานศึกษาตามนโยบาย
ของหนวยเหนือและมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอม (context) ทั้งภายในและภายนอกองคกร 
นอกจากนี้ยังมีขอมูลยอนกลับ (feedback) ของระบบเปนองคประกอบหนึ่งที่จะชวยใหคุณภาพ
ของระบบใหดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ (Daniel Katz and Robert L.Khan 1990:127-129) 
ผูอํานวยการสถานศึกษา เปนผูมีความรับผิดชอบดานการบริหารงานและปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย กําหนดหนาที่และวิธีการดําเนินงานบุคลากรในสถานศึกษา ควบคุมและติดตาม
ผลการดําเนินงาน ซึ่งมีกระบวนการบริหาร ดังนี้คือ บริหารงานธุรการ บริหารการเรียนการสอน
และการนิเทศ (Hack and other 1992 : 353-355) กลาวถึงคุณสมบัติของบุคคลที่ทําหนาที่งาน
ธุรการไว 5 ประการ คือ 1) มีความชํานาญในการวางแผน 2) มีความชํานาญในดานการเงิน มี
ความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับทางการเงิน 3) มีความชํานาญดานการจัดการ 4) มีความ
ชํานาญในเรื่องคน มีความรูเร่ืองจิตวิทยาเกี่ยวกับบุคคลในความเชื่อ เจตคติ คานิยม และ 5) มี
ความมุงมั่นและพลังแรงกลา (ดังแผนภูมิที่ 1) 
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แผนภูมิที่ 1  ขอบขายทางทฤษฎีการวจิัย 
ที่มา   : Daniel  Katz  and  Robert  L.Kahn,The  Social  Psychology  of Organization, 
2nd ed. (New  York : John  wiley & Sons,1978), 10-20. 

: กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานที่เปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ :  
คุรุสภาลาดพราว, 2546), 17. 
 

ขอมูลยอนกลบั (Feedback) 

สภาพแวดลอม (Content) 
- ทางภูมิศาสตร 
- ทางสังคม 
- ทางเศรษฐกิจ 

กระบวนการ  (Process) 
 

การบริหาร 
 

 
 

การเรียนการสอน 
 

การนิเทศ 
 

 
 

การปฏิบัติงานธุรการ 

ผลผลิต  (Output) 
นักเรียน 

- คุณลักษณะที่พึงประสงค 
- คุณภาพตามมาตรฐาน 
- ผลการเรียนสูงขึ้น 

ครู 
- ความพึงพอใจ 
- ภาคภูมิใจในผลงาน 
- ครูมืออาชีพ 
- เปล่ียนพฤติกรรมการสอน 

ตัวปอน  (Input) 
1. ทรัพยากรมนุษย 

- ผูบริหาร 
- นักเรียน 
- เจาหนาที่อื่น ๆ 

2. ทรัพยากรวัตถุ 
- ที่ดิน / อาคาร 
- วัสดุ / ครุภัณฑ 
- เงินอื่นๆ 

3. ทรัพยากรการเงิน 
- งบประมาณ/เงิน 
- บกศ. 

4. การจัดการ 
- นโยบาย 
- สารสนเทศ 
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ขอบเขตการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตองการทราบการปฏิบัติงานธุรการภายในสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  โดยใชกรอบแนวคิดตามขอบขายและภารกิจการ
บริหารและจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล ตามมาตรา 39  ตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ซึ่งในการวิจัย
คร้ังนี้ใชกําหนดขอบเขตเฉพาะดาน ไดแก การงบประมาณ การบริหารบุคคล การบริหารทั่วไป ซึ่ง
ประกอบดวยภารงาน ดังตอไปนี้  

ดานการงบประมาณ ประกอบดวย การจัดทําและเสนองบประมาณ การจัดทําและ
เสนองบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ใชเงินและผลการดําเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน  
การบริหารบัญชี การบริหารพัสดุและสินทรัพย 

ดานการบริหารบุคคล ประกอบดวย การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง  
การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและการ
รักษาวินัย การออกจากราชการ 

ดานการบริหารทั่วไป ประกอบดวย การดําเนินงานธุรการ งานเลขานุการ 
คณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ  
การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสงเสริม สนับสนุนดานวิชาการ การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม การจัดทําสํามะโนผูเรียน การรับนักเรียน การสงเสริมและประสานงานการศึกษา
ในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา งานสงเสริมงานกิจการ
นักเรียน การประชาสัมพันธงานการศึกษา การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา งานประสานราชการกับเขต
พื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน งานบริการสาธารณะ  
งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น   
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การปฏิบัติงานธุรการ 
การงบประมาณ 

- การจัดทําและเสนองบประมาณ 
- การจัดสรรงบประมาณ 
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
- การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
- การบริหารการเงิน 
- การบริหารบัญชี 
- การบริหารพัสดุและสินทรัพย 

การบริหารบุคคล 
- การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
- การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 
- การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
- วินัยและการรักษาวินัย 
- การออกจากราชการ 

การบริหารทั่วไป 
- การดําเนินงานธุรการ 
- งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
- การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
- การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การสงเสริม สนับสนุนดานวิชาการ 
- การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
- การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
- การรับนักเรียน 
- การสงเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 
- การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
- งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
- การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
- การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันสังคม

อ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
- งานประสานราชการกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและหนวยงานอื่น 
- การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน 
- งานบริการสาธารณะ 
- งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 

แผนภูมิที่ 2  ขอบเขตการวิจัย 
ที่มา  : กระทรวงศึกษาธกิาร, คูมือบริหารสถานศกึษาขัน้พื้นฐานที่เปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ :  
คุรุสภาลาดพราว, 2546), 17. 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
               เพื่อใหเขาใจความหมายของคําที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ตรงกัน  ผูวิจัยไดใหคํานิยาม
ศัพทเฉพาะไวดังนี้ 
 การปฏิบัติงานธุรการ หมายถึง  การปฏิบัติงานตามขอบขายและภารกิจการบริหาร
และการจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งประกอบดวย งานงบประมาณ การบริหารบุคคล และการ
บริหารทั่วไป 
 สถานศึกษา  หมายถึง สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม 
เขต 1 ที่เปดทําการสอนนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3-4  (โรงเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1-6  สังกัด 
กรมสามัญศึกษาเดิมในเขตอําเภอดอนตูม)  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 หมายถึง หนวยงานที่อยูภายใตการ
กํากับดูแลของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของอําเภอเมือง อําเภอกําแพงแสน และอําเภอดอนตูม 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 การศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานธุรการภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 1 โดยกําหนดเนื้อหา
สาระของการศึกษา ประกอบดวย ความเปนมาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การปฏิบัติงาน
ธุรการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
ความเปนมาและภารกิจของเขตพื้นที่การศึกษา 
 เขตพื้นที่การศึกษาเปนรูปแบบการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับตํ่ากวา
ปริญญาตรี ใชภาษาอังกฤษวา “The Educational Service Areas” มีหนาที่ใหบริการดานการจัด
การศึกษาในพื้นที่มากกวาการบริหารเอง มีฐานะเปนหนวยงานการบริหารสวนกลางทําหนาที่เปน
ตัวแทนกระทรวงในระดับพื้นที่หรือจังหวัด (สมศักดิ์  คงประสิทธิ์ 2001 : 12) ซึ่งเปนการกระจาย
อํานาจที่มีรายละเอียดของหลักเกณฑ และวิธีการกระจายอํานาจ ดวยการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เปนการ
ปรับเปลี่ยนครั้งสําคัญของการศึกษาไทยทั้งแนวคิด โครงสรางและกระบวนการ ดวยความมุงมั่นที่
จะยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของคนไทยโดยรวม รวมทั้งเปนการปรับเปลี่ยนที่
เกี่ยวของสงผลโดยตรงตอครูและบุคลากรทางการศึกษา (2) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (4) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5) 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และองคกรมหาชน (Ministry of Education 2002 : 45) 
ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี มีแนวการบริหารที่ยึดเขตพื้นที่การศึกษา
เปนฐานมาใชในการแกปญหาเรื่องคุณภาพการศึกษา ความทั่วถึงและประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ จึงไดกระจายอํานาจการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานสูเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อลด
ความซ้ําซอนแนวนอน (vertical and horizontal repetition) ใชทรัพยากรที่มีใหเกิดประโยชน
สูงสุด (resource sharing) ข้ันตอนการสั่งการกระจายอํานาจการตัดสินใจ (hierarchy of 
authority) นําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ (ICT : information and communication 
technology) เวลาในการตัดสินใจ มากนอยเพียงใด (decision making Pantene) มีความโปรงใส
ในการบริหารจัดการ (transparency) สรางความรับผิดชอบ (accountability) และลดคาใชจายใน
การทํางาน (cost reduction) จึงกระจายอํานาจการบริหารสูเขตพื้นที่การศึกษาทั้งดานบริหาร
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ทั่วไป ดานวิชาการ ดานงบประมาณและดานบุคลากร เพื่อใหการปรับเปล่ียนครั้งสําคัญนี้
จําเปนตองดําเนินการบนพื้นฐานของปรัชญา สภาพที่เปนจริง ความเปนไปไดรวมทั้งใชยุทธ
ศาสตรการปรับเปล่ียนที่เหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดใหมีโครงการนํารองปฏิรูป
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาข้ึน โดยมีพื้นที่เปาหมายในการดําเนินโครงการนํารองในทุก
ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก แบงเปน 5 เขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัด
อํานาจเจริญแบงเปน 2 เขต ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีแบงเปนเขตเดียว (สํานักงานโครงการนํา
รองปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 2544 : 3-11) ในเดือนธันวาคมพุทธศักราช 2544 
คณะกรรมการการประเมินโครงการนํารองปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพ พันธกิจ ประเมินความเหมาะสมของขนาด และรูปแบบ ประเมินสภาพปญหา
อุปสรรคและแนวแกปญหาในเขตพื้นที่และสถานศึกษา และจากรายงานการติดตามและ
ประเมินผลโครงการนํารองปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาใหขอเสนอแนะวาการปฏิบัติงาน
ในเขตพื้นที่ตองบริหารทั้งดานวิชาการดานบุคลากรดานงบประมาณ ตลอดจนเกี่ยวของกับ
ระเบียบขอกฎหมาย ควรมีศึกษานิเทศกเขต (สํานักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 46) กลาวไดวาการนิเทศการศึกษามีความจําเปนและตอง
ดําเนินการใหสัมพันธสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาหลังจากที่มีพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใชในวันที่ 3 กรกฎาคม 2546 กระทรวงศึกษาธิการไดปรับ
โครงสรางใหมเปนระดับกระทรวงและระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยระดับกระทรวงมีอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับการสงเสริมและกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบายแผนและ
มาตรฐานการศึกษา การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบและประเมินผล มีหนวยงาน
หลักที่เปนนิติบุคคล 5 สวนราชการ ไดแก (1) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2) สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (4) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (5) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในสวนของระดับเขต
พื้นที่การศึกษา มีผลใหหลอมรวมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานศึกษาธิการอําเภอ 
สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดและสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด สํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอและกิ่งอําเภอ จัดตั้งเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนหนวยงานที่อยูภายใตการดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ
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พุทธศักราช 2546 มีอํานาจหนาที่ดังนี้ (1) จัดทํานโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา 
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของทองถิ่น (2) วิเคราะหการ
จัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจง
จัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบและกํากับตรวจสอบ ติดตามการใช
งบประมาณของหนวยงานดังกลาว (3) ประสานสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา (4) กํากับดูแลติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และในเขตพื้นที่การศึกษา (5) ศึกษาวิเคราะห วิจัยและรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษา (6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสรมิ
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา (7) จัดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา และประเมินผลการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา (8) ประสานสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคลองคกรชุมชน 
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขต
พื้นที่การศึกษา (9) ดําเนินการ ประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา (10) ประสานสงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานดาน
การศึกษา ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไป กับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหมีเขตพื้นที่
การศึกษาจํานวน 175 เขต ในเบื้องตน และกําหนดโครงสรางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประกอบดวย 6 กลุมงาน คือ (1) กลุมอํานวยการ (2) กลุมบริหารงานบุคคล (3) กลุมนโยบายและ
แผน (4) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา (5) กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
(6) กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
หลักการบริหารและจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 บริบทเขตพื้นที่ (1) เปนรูปแบบของเขตพื้นที่ตามแนวคิดของการปฏิรูปการศึกษาคือ 
เปนเขตใหบริการทางการศึกษาที่กําหนดขึ้นโดยปริมาณของสถานศึกษา จํานวนประชากรเปน
หลักและความเหมาะสมดานอื่น (2) ทรัพยากรการศึกษาและทรัพยากรบุคคลระหวางสถานศึกษา
และเขตพื้นที่การศึกษาไดรับการใหอยูในสถานที่ใกลเคียงกัน (3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปนองคกรเฉพาะทางดานการกํากับ ดูแล สนับสนุน  สงเสริม ประสานงานเชิงนโยบาย  
(4) สถานศึกษาในแตละเขตพื้นที่การศึกษามีศักยภาพเพียงพอที่จะดําเนินการไดดวยตนเองอยาง
มีประสิทธิภาพพอสมควร สถานศึกษาใดไมอยูในสภาพที่จะดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
หรือไมคุมคากับการลงทุน ควรยุบหรือรวม หรือแปรสภาพเปนแหลงบริการทางการศึกษาใน
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รูปแบบอื่น (5) สถานศึกษาในแตละเขตพื้นที่การศึกษามีความใกลชิดและมีความสะดวกที่
ติดตอส่ือสารประสานงานและรวมมือกันจัดบริการและพัฒนาการศึกษาใหเขมแข็ง (สํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา 2545 : 1) 
คุณลักษณะของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 คุณลักษณะ (1) เปนหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับในดานการวิเคราะห
แผนนโยบายของหนวยเหนือและสถานศึกษา มีศักยภาพเพียงพอที่จะกําหนดนโยบายและจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ รวมทั้งเปนองคกรนําการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงเปนองคกรที่เนนความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในลักษณะการ
พัฒนามากกวาการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่หนวยเหนือกําหนด (2) มีศักยภาพ
และความคลองตัวเพียงพอที่จะกํากับดูแลการปฏิบัติงานในเชิงนโยบายสนับสนุนสงเสริมและ
ประสานงานเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจึงจําเปนตองมีบุคลากรเครื่องมือ และแผนการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและมี
ศักยภาพเพียงพอที่จะสนับสนุน สงเสริมและประสานงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาได (3) บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งแต
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรในสังกัดควรเปนที่
ยอมรับของสถานศึกษาและผูมีสวนรวมในแตละเขตพื้นที่การศึกษาทั้งในดานความชํานาญการ 
ความเชี่ยวชาญ และคุณธรรม ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรเปนองคกรเปด มีอิสระและ
มีวิธีการสรรหาผูชํานาญการหรือผูเชี่ยวชาญ และผูมีคุณสมบัติเหมาะสมโดยมีการหมุนเวียนมา
ปฏิบัติงานและใชวิธีการและหลักเกณฑที่เนนคุณภาพไมใชเกิดจากการแตงตั้ง (4) เขตพื้นที่
การศึกษาควรเปนแหลงบริการขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาควบคูกับการกํากับดูแลสถานศึกษา ดงันัน้
เครื่องมืออุปกรณและเทคโนโลยี ขาวสารและศักยภาพของบุคลากรจะตองไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องสอดคลองกับการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมในระดับประเทศและในระดับ
สากล (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา 2545 : 2-3) 
หลักการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาดานการบริหารงานวิชาการ 
 แนวคิด (1) ยึดหลักใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตามกรอบ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคลองกับปญหาและความตองการของชุมชนและ
สังคมอยางแทจริง โดยมีครูผูบริหาร ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน (2) มุง
สงเสริมสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรู โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญสูงสุด (3) มุงสงเสริม
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ใหชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู รวมทั้งเปนเครือขายและ
แหลงการเรียนรู (4) มุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานโดยจัดใหมีดัชนีชี้วัดคุณภาพการ
จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาไดทุกชวงชั้น
ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (5) มุงสงเสริมใหมีการรวมมือเปนเครือขาย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดและพัฒนาการศึกษา โดยมีขอบขายและภารกิจ (1) การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู (3) การวัดประเมินผลและเทียบ
โอนการศึกษา (4) การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (5) การพัฒนาและใชส่ือ
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (6) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู (7) การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (8) การสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
ขอบขายและภารกิจของงานนิเทศการศึกษา 
 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปน
กลุมงานดําเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพไดมาตรฐานเทาเทียมกัน  โดยยึดโรงเรียนเปนฐาน
สงผลใหผูเรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายของการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค (1) เพื่อใหมีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัด
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (2) เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีความเขมแข็งใน
การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ  
(3) เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ (4) เพื่อสงเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ใหมีคุณภาพ (5) เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา (6) เพื่อสงเสริมการศึกษา วิจัยและพัฒนาให
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีคุณภาพไดมาตรฐาน ซึ่งมีขอบขายภารกิจของงาน ดังนี้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 213-232) 
งานธุรการ 
 โครงสรางงานไดแก (1) ศึกษา วิเคราะห วางแผนจัดระบบขอมูลสารสนเทศและการ
บริหารงานของกลุมใหสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ (2) ศึกษา วิเคราะห 
สภาพของกลุม และออกแบบ ระบบงานสารบรรณใหเหมาะสม และสอดคลองกับการบริหารงาน
ของกลุม (3) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุม (4) ประสานงานกับกลุมอ่ืนในสํานักงาน 
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หนวยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของกลุม (5) ประสานการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารและผลงานของกลุม โดยมีความคาดหวังใหการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมงานเปนระบบรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
การบริหารโรงเรียน 
 เฮนรี  ฟาโยล (1999 : 5-6) กลาววาการบริหารจะตองประกอบดวย การวางแผน 
(planning) การจัดองคกร (organizing) การบังคับบัญชา (commanding) การประสานงาน 
(coordination) การควบคุมงาน (controlling) รัชเซลล ที เกรก (Russel T. Gregg) ไดกลาว
เกี่ยวกับกระบวนการบริหาร มี 7 ข้ันตอน คือ การตัดสินใจ (decision Making) การวางแผน 
(planning) การจัดองคการ (organizing) การติดตอส่ือสาร (communicating) การใชอิทธิพล 
(influencing) การประสานงาน (coordination) การประเมินผลงาน (evaluating) โรอัล เอฟ แคม
เบล (1971 : 189) (Roald F. Campbell) ไดเสนอกระบวนการบริหาร เปน 5 ข้ันตอน คือ การ
ตัดสินใจ (decision Making) การวางแผนโครงการ (programming) การเสริมกําลังบํารุง 
(stimulating) การประสานงาน (coordination) การประเมินผล (appraising) บารนารด 
(Barnard) นิยามไววาการบริหาร คือการทํางานภายในองคการ ซึ่งเปนระบบของการรวมกัน
ปฏิบัติกิจกรรม ตั้งแตสองคนขึ้นไป ไซมอน (simon 1966 : 3) อธิบายวา การบริหาร คือกิจกรรม
ตางๆ ที่บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมกันดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางรวมกัน และผูเชี่ยวชาญทางการศึกษาของยูเนสโก ไดใหความหมายของการ
บริหาร สรุปไดวา การบริหารเปนขบวนการที่เกี่ยวของกับการวินิจฉัย ตัดสินใจในการวางแผน
ประกอบกับการใชขอมูลตางๆ มาควบคุมปฏิบัติงาน เพื่อใหความกาวหนาของงานเปนไปตาม
แผนที่วางไว และผูบริหารจะตองมีเทคนิคในการบริหาร โดยใชเครื่องมือ วิธีการและวิธีปฏิบัติตางๆ 
ในการนิเทศ แนะแนวและจูงใจบุคลากรใหปฏิบัติงานใหไดผลดี (กิติมา  ปรีดีดิลก 2532 : 4) 
 จากความหมายที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา การบริหาร คือการปฏิบัติกิจกรรมของ
บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป รวมมือกันใชเทคนิค กระบวนการและทรัพยากรตางๆ ที่มีอยู เพื่อใหการ
ดําเนินการขององคการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

การบรหิารงานธุรการในโรงเรียน 
 การบริหารงานธุรการ หมายถึง การวางแผนการทํางบประมาณเกี่ยวกับการแสวงหา 
วัสดุครุภัณฑ การบํารุงรักษา การใชวัสดุครุภัณฑ และการจัดบริการอื่นๆ เพื่อใหเกิดความสะดวก
ในการบริหารงาน กรมสามัญศึกษา ไดจัดพิมพคูมือข้ึน เพื่อใชสําหรับฝกอบรมผูบริหารและให
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โรงเรียนนําไปปฏิบัติ เพราะความสําเร็จของโรงเรียนจํานวนมากขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของการ
บริหารงานธุรการ หนวยงานธุรการจะเปนศูนยปฏิบัติงานเอกสารและระเบียบปฏิบัติ ซึ่งบุคลากร
ในโรงเรียนจะตองมาเกี่ยวของและใชบริการ ฉะนั้นการบริหารงานธุรการจึงจําเปนจะตองใช
หลักการและวิธีการที่ถูกตองตามระเบียบวิธีการบริหารงานธุรการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและการประหยัด ดังที่ สมพงษ เกษมสิน ไดกลาวถึงหลักการสําคัญในการบริหารงาน
ธุรการไว 3 ประการดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึงการดําเนินงานใหเปนไปตามที่คาดไว หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การทํางานที่ตองการใหไดรับประโยชนสูงสุด 

2. ประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึงการพิจารณาผลของการทํางานที่สําเร็จลุลวง 
ดังประสงค หรือที่คาดหวังไวเปนหลัก 

3. ประหยัด (economy) หมายถึงการแสวงหาวิธีการที่จะใชจายเงินหรือทรัพยากรของ
โรงเรียนดวยความพินิจรอบคอบ ประกอบดวยเหตุผล และมุงประโยชนของโรงเรียนเปนที่ตั้ง 
(สมพงษ เกษมสิน 2539 : 31) 

ธีรวุฒิ  ประทุมนพรัตน ไดเสนอแนะถึงหลักการบริหารธุรการไวดังนี้ 
1. หลักความถูกตอง (accuracy principle) การบริหารงานการเงินและธุรการตาม

หลักนี้ผูบริหารโรงเรียนพึงกระทําตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่กําหนด ทั้งนี้เพื่อการ
ปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐาน 

2. หลักความถูกใจ (satisfaction principle) ตามหลักนี้ การบริหารงานการเงินและ
งานธุรการจะตองคํานึงถึงธรรมชาติของงานวาเปนบริการ ซึ่งผูเกี่ยวของกับการทํางานนี้จะตองมี
คุณสมบัติสองประการ คือ บริการดวยทาทางดี และบริการดวยวาจาดี ซึ่งทั้งสองประการนี้จะ
นําไปสูความถูกใจของผูรับการบริการ 

3. หลักประหยัด (economy principle) การบริหารงานการเงินและธุรการตามหลักนี้ 
ผูบริหารการศึกษาจะตองควบคุมดูแลและจูงใจใหมีการใชทรัพยากรการบริหารที่เปนเงินและวัสดุ
อุปกรณๆ สําหรับการเรียนการสอนอยางประหยัดในขณะที่มีทรัพยากรดังกลาวอยางจํากัด 

4. หลักประโยชน (utility principle) ตามหลักการนี้ การบริหารงาน การเงินและธุรการ
จําเปนตองคํานึงถึงประโยชนที่เกิดจากการใชทรัพยากรที่เปนเงิน วัสดุอุปกรณ การตัดสินใจจาย
ทรัพยากรดังกลาว จําเปนตองมีขอมูลที่ชวยใหพิจารณาไดวาอะไรจําเปนตองจัดหามาใชกอนและ
หลังตามลําดับ การศึกษาความจําเปนและความตองการที่เปนปจจุบันจากขอมูลที่เปนปจจุบันจึง
ควรกระทําในหลักการนี้ดวย  
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5. หลักเปดเผยและไวใจได (trust principle) ตามหลักการนี้การบริหารการเงินและ
ธุรการจําเปนตองกระทําหลักฐานทางการเงินและบัญชี รวมทั้งการบันทึกทุกอยางพรอมที่จะให
พิสูจนไดตรวจสอบได ผูที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบสามารถขอตรวจไดตลอดเวลา  

เพื่องานธุรการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดที่สุด แผนที่วางไวจึงสมควร
จะไดกลาวถึง เงิน ส่ิงของ สถานที่และคนที่ใชดําเนินงานดวยนอกเหนือจากที่ไดกลาวมาแลว ซึ่ง
เร่ืองดังกลาวก็คือ การบริหารงานธุรการนั่นเอง 

1. การจัดองคการเพื่อธุรการ (Organizing for business Affairs) การจัดองคการก็คือ
การจัดหนวยงานเพื่อใหมีสถานที่ทํางาน มีระบบและระเบียบในการทํางานเพื่อใหสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ เกี่ยวกับงานธุรการ และบุคลากรผูเกี่ยวของไดเขามาอยูในองคการเพื่อจะไดปฏิบัติงาน
ธุรการใหมีความเกี่ยวของประสานสัมพันธตอกันอยางมีประสิทธิภาพและเปนการเอื้อตอกันในการ
ที่จะไดทํางานกันเปนทีมตอไป องคการเพื่องานธุรการจะมีประสิทธิภาพเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับการ
ที่สามารถนําเอาบุคลากรที่มีความรูความสามารถและความถนัดในทางธุรการแตกตางกันไป มา
ทํางานในหนาที่ตางกันแลวประสานผลงานเขาดวยกัน ทั้งในการประสานงานตามหนาที่เกี่ยวของ
ระหวางกัน และการประสานงานตามแนวดิ่งกับผูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป ในการจัดองคการ
เพื่องานธุรการนั้นควรจะไดคํานึงถึงขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้ 1) ตองรูตลอดวางานธุรการที่จะทํานั้นมี
อะไรบาง ทั้งนี้เพื่อใหมีจุดมุงหมายรวมกันไดนั้นคือการกําหนดจุดมุงหมายที่แทจริงอยางไร 2) ตอง
พิจารณาวางานธุรการประกอบดวยอะไรบาง ควรจะไดมอบหมายใหผูรับผิดชอบนั้นมีเฉพาะ
หนาที่อยางเดียวหรือวามีอํานาจในการตัดสินใจดวย หมายความวาในชั้นนี้จะตองมีการกําหนด
ขอบเขตของงานธุรการนั่นเอง 3) การจัดบุคลากรเขาไปรับผิดชอบงานตางๆ โดยพิจารณาจากเนื้อ
งานทั้งในแงปริมาณและคุณภาพ และ 4) การจัดกรอบของหนวยงานเพื่อใหบุคลากรสามารถ
ทํางานดวยกันเปนทีมได ทั้งนี้หมายรวมถึง การจัดความสัมพันธในการรายงานการจัดสายการ
บังคับบัญชา ตลอดจนการไหลขอมูลภายในองคการ 

ในการจัดองคการงานธุรการนั้น มีหลักในการจัด 3 ประการ คือ 1) จัดแบบรวมอํานาจ 
หมายความวา ใหรวมกิจกรรมตางๆ ที่มีลักษณะอยางเดียวกันมาไว ณ ที่เดียวกัน เชน ในเรื่อง
พิมพดีด หรืองานสารบรรณนํามารวมไว ณ หนวยเดียวกัน แทนที่จะแยกออกไปอยูตามองคกร
ตางๆ 2) จัดแบบกระจายอํานาจ หมายความวา มอบอํานาจเรื่องงานธุรการไปไวตามองคกร
ภายในองคการนั้นๆ โดยมอบความรับผิดชอบ การควบคุมและการตัดสินใจใหไปดวย และ  
3) จัดระบบประสมประสาน คือ ทั้งรวมอํานาจและกระจายอํานาจ หมายความวา มีการกระจาย
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อํานาจงานธุรการใหหนวยงานตางๆ รับผิดชอบ แตเพื่อใหมีการประสานงานในสาํนกังานจงึไดรวม
อํานาจใหมีผูรับผิดชอบเพื่อการควบคุมงานตางๆ 

การจัดองคการในแบบที่ 3 นี้ เปนที่นิยมใชกันทั้งในดานธุรกิจและหนวยงานราชการ 
เพราะถือวาเปนสายกลาง ทุกฝายรับได 

การจัดองคการงานธุรการมีข้ันตอนงายๆ ดังนี้ 1) สํารวจแผนผังงานธุรการในปจจุบัน
โดยอาศัยแผนภูมิตางๆ เชน แผนผังการจัดองคการ แผนภูมิแสดงลําดับขั้นตอนการทํางาน และ
แผนภูมิแสดงการเคลื่อนไหวในการทํางาน เพื่อวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
2) สํารวจระบบงานธุรการที่จะตองปฏิบัติในปจจุบัน จํานวนเจาหนาที่ ความตองการพื้นที่ของ
เจาหนาที่ เครื่องมือใชเฟอรนิเจอร และอุปกรณการทํางานธุรการตางๆ 3) การกําหนดงานประจําที่
เปนสวนสําคัญ เสนทางเดินของงานหลักในสํานักงาน 4) กําหนดพื้นที่ตามความตองการของงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานธุรการโดยคํานึงถึงความเกี่ยวของในการทํางาน ความปลอดภยัและระบบ
ส่ิงแวดลอมตางๆ 5) จัดภาพจําลองการจัดสํานักงานตามมาตราสวนที่ถูกตอง ทําเครื่องหมายการ
ไหลของงานที่สําคัญ รวมทั้งชื่อของเจาที่ที่ประจําในแตละจุดที่ปฏิบัติงานธุรการ 6) เสนอแผนการ
จัดองคการนี้ไปยังผูมีอํานาจเพื่อขออนุมัติ และ 7) ทําการตรวจสอบเปนครั้งคราว เพื่อแกไขปญหา
ตางๆ และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและตามกาลเวลาตามความเหมาะสมและ
ตามกาลเวลาตอไป 

2. การจัดบุคลากรในงานธุรการ (staffing in business affairs) การบริหารงานใดๆ ก็
ตามปจจัยที่ขาดไมไดเลย คน หรือบุคคลถือเปนทรัพยากรการบริหารงานที่สําคัญยิ่งในหนวยงาน
ตางๆ เพราะความสําเร็จของงานตางๆ ยอมข้ึนอยูกับบุคคล ทั้งนี้ หมายความวา เมื่อไดจัดองคการ
หรือหนวยงานธุรการเปนที่เรียบรอยแลว จําเปนจะตองมีคนเขามาทํางานในหนาที่ตางๆ เพื่อให
งานธุรการดําเนินไปดวยความเรียบรอยตามวัตถุประสงคขององคการ 

ในการจัดบุคลากรเขามาทํางานธุรการภายในองคการนั้นมีหลักการดังนี้ 1) หาคนดีที่มี
ความรู ความสามารถที่เหมาะสมกับงานที่เขามาทํางานธุรการอยางเหมาะสมและใหเพียงพอกับ
ปริมาณงานที่มี 2) พัฒนาเจาหนาที่ที่ไดรับเขามาใหมีความรู ความสามารถในดานตางๆ จน
ปฏิบัติงานเปนผลดีตอองคการและใหมีการปรับปรุงงานของเจาหนาที่แตละคนใหดีข้ึนอยูเร่ือยๆ 
3) พยายามหาทางรักษาเจาหนาที่ที่ดี และมีความสามารถเหลานั้นใหอยูในองคการใหนานที่สุด
เทาที่จะนานได และพยายามสรางความรวมมือและความสัมพันธอันดีกับเจาหนาที่ทุกคน และ  
4) หาทางใชประโยชนจากเจาหนาที่ทุกคนที่หามาใหไดมากที่สุดซึ่งเปนวิธีหนึ่งในการควบคุม
ตนทุนดานแรงงาน (ศุภวรรณ หรรษภิญโญ 2539 : 49) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

   

20

วิชัย  โถสุวรรณจินดา กลาววา การบริหารงานธุรการควรจัดโครงสรางใหสอดคลองกับ
งานในความรับผิดชอบและไมยุงยากซับซอน สายงานบังคับบัญชาไมควรมีหลายขั้นตอนมาก
เกินไปเพราะจะทําใหเกิดความลาชา ในขณะเดียวกันก็มีระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหผลการดําเนินงานดานธุรการของผูบริหารควรเปนดังนี้ 

1. มีการกําหนดแผนงานและเปาหมายที่แนนอน เพื่อใหแนใจวางานธุรการสามารถ
ตอบสนองความตองการขององคกรได เปาหมายของงานธุรการตองวัดโดยไมมีความคุมเครือ 
ทาทายความสามารถและเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการตั้งเปาหมาย มีระยะเวลา
การปฏิบัติที่แนนอน และมีการติดตามผลเปนระยะๆ 

2. มีการกําหนดขอบเขตของงาน หรือการจัดทําใบพรรณนางานเพื่อแสดงความ
รับผิดชอบงานแตละดานซึ่งจะเปนแนวทางใหผูปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง การจัดทําในพรรณนา
งานนี้ตองมีการปรับปรุงแกไขสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในและภายนอก
องคกร 

3. จัดทําคูมือปฏิบัติงาน เปนเอกสารที่ชวยใหผูปฏิบัติไดทราบถึงขั้นตอนและวิธีการ
ทํางานโดยละเอียดรวมทั้งระบุความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานกับหนวยงานหรือผูปฏิบัติงาน
อ่ืนๆ รวมทั้งการใชเครื่องมือ 

4. การตรวจสอบการทํางาน ผูบริหารงานธุรการอาจจัดทําเอกสารที่มีหัวขอแสดงงาน
ที่ตองปฏิบัติ เพื่อชวยใหปฏิบัติไมหลงลืมข้ันตอนในการทํางาน และปฏิบัติงานไดอยางถูกตองซึ่ง
จะชวยในการตรวจสอบไดเปนอยางดี 

นอกจากการจัดทําเอกสารการตรวจสอบการทํางานแลว ผูบริหารอาจกําหนดให
ผูปฏิบัติงานตองการทํารายงานตามที่กําหนด เพื่อจะไดทราบผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งอาจมีการ
ตรวจเยี่ยมผูปฏิบัติงานและมีการตรวจสอบในรูปแบบอ่ืนโดยไมแจงลวงหนา เชน การตรวจรับ
พัสดุในคลังพัสดุ การตรวจนับเงินสดหรือใหมีหนวยงานตรวจสอบเขาชวยการตรวจสอบ 

5. สงเสริมการทํางานเปนทีม งานธุรการนั้นมีลักษณะจะตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกนั
ผูที่ปฏิบัติงานบกพรองแมเพียงคนเดียวอาจสงผลใหบุคคลอื่นใหงานธุรการถูกตําหนิไปดวย ดังนั้น
การบริหารงานธุรการจึงควรเนนการทํางานเปนทีม (วิชัย  โถสุวรรณจินดา 2537 : 14-17) 
บทบาทและหนาที่ของบุคลากรฝายธุรการ 
 งานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เปนงานที่สําคัญตอการ
บริหารโรงเรียนงานหนึ่งที่จะชวยสนับสนุนงานอื่นๆ ในโรงเรียนใหไปดวยดี และบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายที่กําหนดไว ดังนั้นบุคลากรฝายธุรการจึงควรที่จะปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามระเบียบ 
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แบงงานรับผิดชอบใหแตละคนไดทําตามความสามารถ ความถนัดและมีความชัดเจนในการ
ดําเนินงานเพื่อทําใหงานมีประสิทธิภาพ กรมสามัญศึกษาไดกําหนดบทบาทและหนาที่บุคลากร
ฝายธุรการไว ดังนี้ (ศรีสวัสด์ิ  รัตนวราห 2538 : 337-338) 
 1. หนาที่และความรับผิดชอบผูอํานวยการโรงเรียนฝายธุรการ ไดแก ทําหนาที่หัวหนา
ฝายธุรการของโรงเรียน เปนที่ปรึกษาของผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับงานธุรการ จัดทําโครงการและ
ปฏิบัติงานฝายธุรการ ควบคุมและปฏิบัติงานธุรการตางๆ ในหนาที่ที่เกี่ยวของในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน ควบคุมการปฏิบัติงานสารบรรณ การโตตอบ การเก็บรักษา และการทําลายเอกสาร 
ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การเก็บ การพิมพ คัดสําเนา การคนหา ติดตามเรื่องราว เอกสาร
หลักฐานตางๆ ของโรงเรียน จัดทํางบประมาณ การเบิกจาย ควบคุมการทําบัญชีและทําทะเบียน
เกี่ยวกับการเงินทุกประเภทตามระเบียบราชการการใหเปนปจจุบันเสมอ ควบคุมการปฏิบัติงาน
การเบิกพัสดุครุภัณฑ ควบคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการ การลา การขออนุญาตออกนอก
สถานศึกษาในเวลาราชการของครูใหเปนไปตามระเบียบที่โรงเรียนกําหนดไว ดําเนินการเสนอ 
แตงตั้งกรรมการตรวจสอบเงิน การพัสดุของโรงเรียนตอผูบริหาร รวบรวมระเบียบขอปฏิบัติตางๆ ที่
ครูควรทราบไวเปนหมวดหมู และจัดพิมพเปนคูมือ เพื่อยึดเปนแนวปฏิบัติใหถูกตองตรงกัน 
ประเมินผลงานของฝายธุรการ รวมทั้งปญหาอุปสรรคเสนอตอผูบริหารเมื่อส้ินปการศึกษา เพื่อ
หาทางปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน ประสานงานดานธุรการกับหัวหนางานตางๆ และครูผูสอนและปฏิบัติ
หนาที่งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารโรงเรียน 
 2. หนาที่และความรับผิดชอบของงานสารบรรณ ไดแก ดําเนินการรับ-สง ลงทะเบียน
และแยกหนังสือราชการ เสนอหนวยงานที่เกี่ยวของ โตตอบหนังสือราชการกับหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของและตรวจสอบความถูกตองของหนังสือราชการ พิมพหนังสือ อัดสําเนา คนหาและ
ติดตามเรื่อง จัดเก็บเอกสารใหเปนหมวดหมู และขอดําเนินการทําลายหนังสือราชการ ออกคําสั่ง
โรงเรียนและแจงใหผูเกี่ยวของทราบ ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ในการสื่อสารดานเอกสาร
ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารโรงเรียน ปฏิบัติหนาที่และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูบริหารโรงเรียน 
 3. หนาที่ความรับผิดชอบของงานการเงินและบัญชี ไดแก การจัดทําบัญชีและเอกสาร
งานการเงินใหถูกตองตามระเบียบและเปนปจจุบัน จัดทําบัญชีเงินเดือน คาจาง เงินชวยเหลือบุตร 
ตรวจสอบหลักฐานขอเบิกคาเชาบาน คารักษาพยาบาล คาการศึกษาบุตร เก็บรักษาเอกสาร
การเงิน ทุกประเภทของโรงเรียนอยามีระเบียบและปลอดภัย รับ-จาย เงินทุกประเภทของโรงเรียน 
ทําหนาที่การเงิน ควบคุมการรักษาเงินสด และเงินฝากธนาคารทุกแหง ทุกประเภทของโรงเรียน
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ตามอํานาจการเก็บรักษาตามระเบียบ จัดทํารายละเอียดการจายเงินประจําเดือนและเงินประจํา
งวดสวนหนวยงานที่เกี่ยวของตามกําหนดเวลา จัดทํารายละเอียดเงินเดือนครู ลูกจางสงธนาคาร 
แจงยอดรายรับ ทําหนังสือรับรองเงินเดือน หลักฐานการเงินใหกับครู ลูกจาง รับเงินบํารุง
การศึกษา เงินงบประมาณ เงินรายไดแผนดิน เงินบํารุงลูกเสือ เงินบํารุงเนตรนารี เงินบํารุง 
ยุวกาชาด และเงินนอกงบประมาณอื่นๆ จัดทําแบบฟอรมเกี่ยวกับหลักฐานการเงินสวัสดิการ เงิน
งบประมาณ เงินรายไดแผนดิน เงินนอกงบประมาณ จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน ควบคุม
การเบิก-จาย เงิน เงินอุดหนุนการศึกษา เงินบํารุงการศึกษา ของฝาย/หมวด/งาน ใหสอดคลองกับ
แผนใชจายที่วางไว ติดตอประสานงานกับสํานักเบิกและหนวยงานอื่น ทํารายละเอียดภาษีหัก ณ 
ที่จายเงินเดือนขาราชการครูและลูกจางสงกองคลังในแตละปภาษี บริการใหคําปรึกษา บริการครู 
ลูกจาง ใหเร่ืองระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด ปฏิบัติ
หนาที่และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารโรงเรียน (ประเสริฐ  ธรรมโวหาร 2542 : 36) 
 4. หนาที่ความรับผิดชอบของงานพัสดุ ไดแก ดําเนินการจัดหาวัสดุครุภัณฑ ที่มี
คุณภาพดีไวใชในราชการของโรงเรียน จัดทําบัญชีวัสดุครุภัณฑ หมายเลขครุภัณฑที่ถูกตอง
เรียบรอยและเปนปจจุบัน ควบคุมการเบิกจายวัสดุครภัุณฑ ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ
ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑของโรงเรียนทั้งหมด จัดทํารายงานเมื่อส้ินปงบประมาณ รายงานที่
หนวยงานที่เกี่ยวของทราบใหทันตามกําหนดเวลา ดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามขั้นตอน
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ จัดระเบียบ ข้ันตอนการเบิกจายพัสดุครุภัณฑ 
เพื่อใหถือปฏิบัติในแนวเดียวกัน แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การรับ-จายพัสดุประจําป 
รวบรวมและรายงานผลการรับจายและจําหนายพัสดุประจําป จัดทํารายงานการชํารุดเสียหายของ
ครุภัณฑใหแกผูบริหารทราบทุกสิ้นปการศึกษา ใหคําปรึกษา แนะนําดานการจัดซื้อ จัดจาง พัสดุ 
ครุภัณฑแกครู อาจารย ปฏิบัติหนาที่และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารโรงเรียน 
การบริหารงานการเงินและบัญชี 
 ศรีสวัสด์ิ  รัตนวราห (2538 : 312) ไดสรุปในหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
ไวดังนี้ 

1. การรับเงิน ในการรับเงินทุกประเภท โรงเรียนจําเปนตองปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
คือ รับเงินวันใดใหลงสมุดเงินสดในวันนั้น เวนแตไดรับเงินภายหลังการปดบัญชีวันนั้น ใหลงบัญชี
ในวันทําการถัดไปและนําเงินพรอมสําเนาใบเสร็จสงเจาหนาที่การเงินเมื่อวันสิ้นเวลาการรับเงิน 
แตละวัน เพื่อเจาหนาที่การเงินจะไดตรวจสอบจํานวนเงินใหตรงกับหลักฐานและบัญชี ใหผูตรวจ
สอบยอดเงินทั้งสิ้นสลักหลังสําเนาใบเสร็จฉบับทายในวันนั้นและลงชื่อกํากับไวดวย 
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2. การจายเงินใหโรงเรียนถือปฏิบัติดังนี้ คือ ทําหลักฐานการจายตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงินใหมีรายการครบถวนและถูกตอง และจะตองเซ็นชื่อรับรองการจายกํากับไวเปน
หลักฐานในการจายมอบฉันทะใหผูอ่ืนรับแทนใหใชใบมอบฉันทะรับเงินตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนดและจะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษา เก็บรักษาหลักฐานการจายนี้ไวเปน
หลักฐานอยาสูญหาย เมื่อจายเงินในวันใดจะตองตัดลงบัญชีในวันนั้น เมื่อส้ินเวลารับจายเงินแลว
ใหตรวจเซ็นชื่อกํากับยอดเงินคงเหลือในบัญชี 

3. การเก็บรักษาเงิน ผูบริหารโรงเรียนจะตองยึดแนวปฏิบัติ คือ จัดตูนิรภัยไวเก็บ
รักษาเงินทางราชการ แตงตั้งขาราชการครูในโรงเรียนที่ดํารงตําแหนงตั้งแตระดับสองขึ้นไปเปน
กรรมการเก็บรักษาเงินอยางนอย 3 คน ถาวันหนึ่ง มีเงินไมเกินหนึ่งหมื่นบาทจะแตงตั้งเพียง 2 คน
ก็ได เก็บกุญแจคนละดอกไวที่กรรมการเก็บรักษาเงินและตองเก็บรักษาเงินไวในที่ปลอดภัยไมมอบ
กุญแจใหผูอ่ืนทําหนาที่แทน เวนแตผูที่หัวหนาสถานศึกษามอบหมายใหเปนกรรมการเงินในแตละ
วัน เจาหนาที่การเงินของโรงเรียนจะตองทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน พรอมทั้งเงินที่จะเก็บสง
มอบตอคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของโรงเรียนเพื่อตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบวาถูกตองแลวใหนํา
เงินเขาเก็บรักษาในตูนิรภัยของโรงเรียนใสกุญแจและประทับตราครั่ง และในวันตอไปหากจะตอง
นําเงินออกจาย ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบเงินที่รักษาไวใหเจาหนาที่การเงินหรือสวน
ราชการ 

นอกจากนี้ การปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานการเงินและบัญชีของโรงเรียนพึงยึด
วิธีการดําเนินงานดังตอไปนี้ 1) ทําแผนการใชเงินบํารุงการศึกษาประจําป 2) ขออนุมัติเบิกเงิน
งบประมาณแยกตามรายหมวดรายจายที่สวนราชการเจาสังกัดจัดสรรใหตามวงเงินในงวดที่ไดรับ
อนุมัติ  3) เสนองบประมาณคาใชจายตามหมวดรายจาย  4) ทํารายงานการเงินตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด และ 5) จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของกับการเงิน การบัญชีใหสํานักงาน 
คณะกรรมการ ตรวจเงินแผนดินหรือสํานักตรวจเงินแผนดินภูมิภาคประจําเขตตรวจสอบประจําป 

นอกจากนี้หลักปฏิบัติโดยทั่วไปของเจาหนาที่การเงินโรงเรียนพึงกระทํามีดังนี้ คือ  
1) ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเงินและการบัญชีของ
โรงเรียน 2) ศึกษาเกี่ยวกับระบบบัญชีของสถานศึกษาตลอดจนแบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การเงินการบัญชี 3) ปฏิบัติตามระเบียบโดยเครงครัด 4) ทํางานเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีดวย
ความซื่อสัตยสุจริตและบริสุทธิ์ใจ 5) ยึดหลักประสิทธิภาพ ควบคุมการใชจายเงินใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค ประหยัดไดผลตามเปาหมายและมีผลคุมคา 6) เก็บหลักฐานตางๆ ใหครบอยูในที่
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ปลอดภัย อยาใหเกิดการเสียหายขึ้นได 7) ทําบัญชีใหเปนปจจุบัน 8) ใชความรอบคอบไมประสาท
เลินเลอ และ 9) ตรวจสอบความถูกตองเปนประจํา 

สรุป การปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ตองปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย กฎขอบังคับ 
มติคณะรัฐมนตรี ผูรับผิดชอบ ไดแก เจาหนาที่ฝายธุรการ และผูบริหารตองศึกษาระเบียบ และ
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
การบริหารงานพัสดุ 
 งานพัสดุ  เปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง ควบคุม ดูแลการรับ การเบิกจาย
พัสดุตางๆ ภายในโรงเรียนซึ่งเปนงานที่ตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี “พัสดุ” 
หมายความวา วัสดุครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่กําหนดไววาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 กรมสามัญศึกษา ซึ่งไดใหความหมาย
ของคําวา การพัสดุ หมายถึง การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบ
และควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอื่นๆ ที่
กําหนดไวในระเบียบนี้หนังสือการจําแนกประเภทรายจายตามสัญญาเงินกูจากตางประเทศ 
 ชารี  มณีศรี (2535:157) ไดกลาวถึงการบริหารงานพัสดุไววา เครื่องมือการบริหาร
ข้ึนอยูกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ผูบริหาร
โรงเรียนควรใชเทคนิคในการจัดหา การใชบํารุงรักษารวมทั้งการจัดใหมีเจาหนาที่พัสดุ ซึ่งสภาพที่
เปนอยูในปจจุบันโรงเรียนไมมีตําแหนงเจาหนาที่พัสดุตามที่ ก.ค.กําหนดไวโดยเฉพาะ ฉะนั้นการ
บริหารงานพัสดุนอกจากจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบแลวยังตองมีบุคลากรผูรับผิดชอบดานนี้
โดยเฉพาะดวย 
 ปรีชา  จําปารัตน  และไพศาล  ชัยมงคล (2537 : 2) ไดกลาววา การบริหารงานพัสดุ 
หมายถึงการนําเอาวิทยาการหรือศิลปะในการบริหารมาใชในการจัดพัสดุ เพื่อสนับสนุนและสนอง
ความตองการในการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือโครงการใหดําเนินไปตามเปาหมาย 
 สรุป การบริหารงานพัสดุ เปนเรื่องของการจัดหาและควบคุม ในการจัดหานั้นมี
ระเบียบขอบังคับ กําหนดไวอยางชัดเจน หากเจาหนาที่ขาดความเขาใจในเรื่องของระเบียบแลว
ขอผิดพลาดอาจเกิดข้ึนได สวนการควบคุมนั้นหมายถึง การตรวจสอบวัสดุใหมีการเบิกจายใชไป
ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอโรงเรียน รวมทั้งความพยายามจะบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ดีดวยความ
เอาใจใสอยางจริงจังของหนาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งถือวาเปนเรื่องที่จําเปน 
 การบริหารงานพัสดุมีขอบขายตามที่กรมสามัญศึกษากําหนดไวคือ 1) การจัดซื้อจัด
จางมีการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเก็บรักษา หลักฐานการจัดซื้อ
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จัดจางไวอยางเรียบรอยปลอดภัย 2) การจัดทําบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ โดยมีการจัดทํา
บัญชีวัสดุ ทะเบียนคุมครุภัณฑถูกตอง บัญชีทะเบียนตางๆ เรียบรอยเปนปจจุบัน และมีระบบการ
จัดเก็บรักษาบัญชีทะเบียนไวอยางเรียบรอยปลอดภัย 3) การปรับซอมและบํารุงรักษาพัสดุมีการ
ปรับซอมบํารุงรักษาพัสดุ และ 4) การตรวจสอบพัสดุประจําปและการจําหนายพัสดุมีการ
ตรวจสอบรับจายพัสดุประจําป การตรวจสอบวัสดุถาวร การรายงานการตรวจสอบตอหัวหนา
สถานศึกษาทันเวลาที่กําหนด มีการขออนุมัติจําหนายวัสดุครุภัณฑ มีการจําหนายพัสดุและ
รายงานการจําหนายพัสดุและรายงานการจําหนายพัสดุตามระเบียบวาดวยการพัสดุ 
 สําหรับวงจรการบริหารงานพัสดุ ศิวพร มัณฑุกานนท ไดกลาวถึงวงจรการบริหารงาน
พัสดุ ไวดังนี้ 1) การวางแผน การบริหารพัสดุมีจุดเริ่มตนเหมือนการบริหารงานอื่นๆ คือตองมีการ
วางแผนรวมกับแผนงานอื่นๆ อาจทําเปนแผนระยะสั้น ระยะแผนกลาง ระยะยาวก็ไดแผนหลักนั้น
ควรเปนแผนระยะสั้น 1 ป เทานั้น เพื่อสามารถนําแผนนั้นมาเปนแนวทางในการปฏิบัติข้ันตอนที่ 2 
ของการบริหารพัสดุไดอยางสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายของแผนได 2) การสํารวจความตองการเปน
ข้ันตอนเกี่ยวกับการประมาณจํานวนความตองการของพัสดุแตละรายการเพื่อจัดหาโดยใช
แผนงานเปนหลักในการตั้งวงเงินงบประมาณหรือการจัดหาแตละรายการไดโดยการนําจํานวน
พัสดุแตละรายการมาคูณราคาแตละหนวย 3) การจัดหา นับวาเปนขั้นตอนที่สําคัญและมีรายการ
ทั้งทางดานทฤษฎี และปฏิบัติมากกวาขั้นตอนอื่นๆ เพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุสําหรับใชสอยตามความ
ตองการอยางประหยัดถูกตอง 4) การแจกจายคือการนําพัสดุที่ไดจัดหามาแลวมาเก็บไวในคลัง 
เพื่อรอการสั่งจายหรือจายใหปฏิบัติงานไดทันที ซึ่งงานที่แจกจายนี้ประกอบดวยหลายหนาที่ เชน 
การควบคุมทั้งทางดานบัญชี การควบคุมการจัดสนอง การเก็บรักษาและหนาที่ในการขนสง 5) 
การบํารุงรักษาเพื่อการซอมบํารุง เปนขั้นตอนปฏิบัติเพื่อใหรักษาสภาพของพัสดุที่ใชใหมีอายุการ
ใชงานยืนยาวหรือตลอดไป การซอมบํารุงแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 5.1) การปองกัน หมายถึง 
การดูแลและรักษาพัสดุขณะที่กําลังใชไปปลอดภัยจากการซอมใหมากที่สุด และ 5.2) การซอมแก 
หมายถึง การซอมเพื่อการแกไขพัสดุใหคืนสภาพที่สามารถใชงานได ซึ่งอาจเปนการซอมแก ซอม
เปลี่ยนหรือการซอมสราง และ 6) การจําหนาย เปนขั้นตอนสุดทายของวงจรเปนการปลอดภาวะ
พัสดุในความครอบครองถาหากพัสดุนั้นใชการไมได ซึ่งอาจจะเกิดสาเหตุตางๆ เชน การสูญหาย 
เสื่อมสภาพ หรือลาสมัย เปนตน (ศิวพร มัณฑุกานนท 2538 : 3-4) 
การบริหารงานสารบรรณ 
 งานสารบรรณยอมถือไดวาเปนจุดเริ่มตนของการติดตอกับองคการหรือเอกชน
ภายนอกโรงเรียน มีเร่ืองที่ตองเอาใจใสในเรื่องงานสารบรรณนี้อยูสองประการ คือ การติดตอโดย
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ใชส่ือมวลชนตาง ๆ และการเก็บหลักฐานการติดตอเพื่อใชเปนหลักฐานในการอางอิง หรือเปนการ
เก็บหลักฐานเพื่อจะไดทราบวาเรื่องนั้นๆ จะดําเนินไปแคไหนเพียงไรตรงตามจุดประสงคหรือไม 
 ในดานการติดตอโดยมาก เรามักจะใชจดหมายแบบราชการ ซึ่งมีแบบแผนในการวาง
รูปแบบการใชคําขึ้นตน คําลงทายอยูแลว สวนการเก็บเร่ืองหรือจดหมายที่มีการติดตอกันแลวนั้น
ควรเก็บใสตูยืนที่มีล้ินชักดึงออกมาไดหมด เชน ตูเหล็ก 4 ล้ินชัก โดยเก็บจดหมายเหลานั้นไว 
ในแฟม เรียงตามลําดับตัวอักษรจะชวยใหการเก็บและการคนเรื่องตางๆ สะดวก รวดเร็ว (อมรา  
เล็กเริงสินธุ 2540 : 339) 
 งานสารบรรณ คืองานที่ทําเกี่ยวกับหนังสือที่เปนหลักฐานสําคัญของทางราชการงาน
ส่ือสารสัมพันธภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงาน การปฏิบัติงานสารบรรณตองยึดหลัก
ปฏิบัติที่เรียกวา ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบวา
ดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 ประกอบกัน 
 ในสวนของการลงทะเบียน รับ-สงเอกสารและหนังสือราชการนั้นจะตองมีเจาหนาที่
รับผิดชอบโดยเฉพาะมีการลงทะเบียนถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณมีการจัดระบบหนังสือ
ราชการจะตองมีหลักฐานการโตตอบหนังสือราชการ หนังสือราชการที่โตตอบถูกตองตามระเบียบ
งานสารบรรณ มีการจัดระบบการรับ-สงหนังสือราชการจะตองมีการจัดระบบเก็บรักษาและทําลาย
หนังสือราชการ มีการกําหนดแนวปฏิบัติไวเปนลายลักษณอักษรและถูกตองตามระเบียบงานสาร
บรรณ สามารถคนหาหนังสือราชการหรือหลักฐานตางๆ ไดสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งเกี่ยวกับงาน
สารบรรณจะตองมีการจัดระบบดานบริหารงานสารบรรณ มีวัสดุอุปกรณบุคลากรในการใหบริการ
อยางเพียงพอมีการบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณใหมีคุณภาพดีอยูตลอดเวลา ดําเนินการปรับปรุง
บริการใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ รวมทั้งมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการดวย (ประเสริฐ 
ธรรมโวหาร 2542 : 335) 
การบรหิารงานธุรการตามเกณฑมาตรฐานโรงเรยีนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศกึษา 
พ.ศ. 2539 
 กรมสามัญศึกษา ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานโรงเรียนและคูมือการประเมินมาตรฐาน 
ซึ่งมีสาระสําคัญ 7 หมวด ดังที่ไดกลาวแลว ในสวนของการบริหารงานธุรการนั้นไดจําแนกออกเปน 
7 หัวขอ 22 ขอกระทง ซึ่งมีขอบขายของงานธุรการที่จะตองบริหารงาน ดังนี้ 

1. การวางแผนงานธุรการ ไดแก 1.1) การรวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติของทาง
ราชการที่เกี่ยวของกับงานธุรการโรงเรียน โดยมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล มีการจัดทํา
เอกสาร แบบพิมพตางๆ ที่ใชในงานธุรการของโรงเรียน มีเอกสารคูมือครูและมีการเผยแพรให
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ผูเกี่ยวของทราบ 1.2) การทําแผนงานธุรการ มีการกําหนดแผนงานธุรการ การจัดทําแผนงาน 
ธุรการเปนลายลักษณอักษร มีผูรับผิดชอบใหปฏิบัติตามแผน มีการดําเนินการตามแผนที่วางไว
อยางครบถวนและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 

2. การบริหารงานธุรการ ไดแก 2.1) การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ มีการกําหนด
สายงานธุรการ มีแผนภูมิสายงานธุรการ มีการจัดทําพรรณนางานสายงานธุรการ การมอบหมาย
หนาที่การรับผิดชอบครบทุกงานและมีการประชาสัมพันธเผยแพร 2.2) การจัดบุคลากร มีบุคลากร
ฝายธุรการมีการแตงตั้งบุคลากรเปนลายลักษณอักษรมีบุคลากรครบทุกงาน บุคลากรมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับลักษณะของงาน และงานที่ปฏิบัติงานภายในหองเปนสัดสวนและสะดวกในการ
ใหบริการ มีส่ิงอํานวยความสะดวกตอการดําเนินงาน รวมทั้งหองธุรการมีความเหมาะสมมั่นคง
ปลอดภัย 

3. การบริหารงานสารบรรณ ไดแก 3.1) การลงทะเบียน รับ-สงหนังสือราชการ มี
ทะเบียนรับ-สง หนังสือราชการ มีเจาหนาที่รับผิดชอบโดยเฉพาะมีการลงทะเบียนถูกตองตาม
ระเบียบงานสารบรรณ มีการจัดระบบ การประสานงานที่รวดเร็วมีการตรวจสอบและติดตามได
สะดวก 3.2) การโตตอบหนังสือราชการ มีหลักฐานการโตตอบหนังสือราชการ หนังสือราชการที่
โตตอบถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ มีการจัดระบบรับ-สงหนังสือราชการ มีเจาหนาที่
รับผิดชอบโดยเฉพาะ และการโตตอบหนังสือราชการรวดเร็วทันเวลา 3.3) การเก็บรักษาและ
ทําลายหนังสือราชการมีการจัดระบบเก็บรักษาและทําลายหนังสือราชการ มีการกําหนดแนว
ปฏิบัติในการดําเนินการไวเปนลายลักษณอักษรถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ การเก็บรักษา
และทําลายหนังสือราชการถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ สามารถคนหาหนังสือราชการหรือ
หลักฐานตางๆ ไดสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งใชเทคโนโลยีมาชวยในการเก็บรักษาและทําลายหนังสือ
ราชการ 3.4) การบริหารเกี่ยวกับงานสารบรรณ มีการจัดระบบดานบริหารงานสารบรรณ มีวัสดุ
อุปกรณ บุคลากรในการใหบริการไดอยางเพียงพอ มีการบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณใหมีคุณภาพดีอยู
ตลอดเวลา มีการปรับปรุงการบริการใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ และมีการนําเทคโนโลยีมาใชใน
การใหบริการ 

4. การบริหารงานการเงินและการบัญชี ไดแก 4.1) การทําหลักฐานการเงินและการ
บัญชีที่กําหนดโดยมีการจัดทําหลักฐานการเงินถูกตองครบถวนเปนปจจุบันและจัดเก็บหลักฐานไว
เปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย หลักฐานการเงินและการบัญชี 4.2) การรับเงิน มีการออก
ใบเสร็จรับเงิน มีการลงบัญชีในสมุดเงินสดถูกตองเปนปจจุบันและมีการตรวจสอบระเบียบการเก็บ
รักษาเงิน 4.3) การจายเงิน มีหลักฐานการจายเงินมีการลงบัญชีในสมุดเงินสดถูกตองและเปน
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ปจจุบันและมีการตรวจสอบตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน 4.4) การเก็บรักษาเงิน มีการเก็บรักษา
เงินและเอกสารแทนตัวเงิน และการจัดทํารายงานคงเหลือประจําวัน มีกรรมการเก็บรักษาเงิน มี
การปฏิบัติถูกตองตามระเบียบ มีการกําหนดมาตรการการตรวจสอบ ติดตามดานบุคลากรและ
ดานวิชาการ 4.5) การควบคุมและตรวจสอบ มีการควบคุมการรับ-จายเงิน ทั้งจัดใหมีการ
ตรวจสอบการรับจายเงินประจําวัน หัวหนาสถานศึกษาไดตรวจสอบความตรงกันแลว ทุกสิ้นเดือน
ยังมีการตรวจสอบสมุดเงินสด รายงานเงินคงเหลือประจําวัน และทะเบียนการเงินตางๆ รวมทั้ง
ดําเนินการเกี่ยวกับรายงานการเงินที่ระเบียบ และกฎหมายกําหนดใหจัดทําไวครบถวน 4.6) การ
ประเมินผลการใชจายเงินตามแผนการใชจาย มีแผนการใชเงินและมีการใชจายเงินตราแผน มี
หลักฐานการควบคุมการใชเงินตามแผน มีการวิเคราะหการใชจายเงินและนําผลการวเิคราะหไปใช
การปรับปรุงแผนการใชจาย 

5. การบริหารงานพัสดุ ไดแก 5.1) การจัดซื้อจัดจาง มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 
การจัดซื้อจัดจางปฏิบัติครบตามขั้นตอนถูกตองตามระเบียบทุกข้ันตอน รวดเร็วทันเวลาและเก็บ
รักษาหลักฐานการจัดซื้อจัดจางไดอยางเรียบรอย 5.2) การจัดทําบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ 
มีการจัดทําบัญชีพัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ ครบถวน ถูกตองเปนปจจุบัน มีการติดตาม ดูแลการ
จัดทําบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑสม่ําเสมอและมีระบบการจัดเก็บรักษาบัญชีพัสดุและ
ทะเบียนครุภัณฑ เรียบรอยปลอดภัย 5.3) การบํารุงรักษาพัสดุและการปรับซอม มีการบํารุงรักษา
และปรับซอมพัสดุมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร มีการดําเนินการบํารุงรักษาและ
ปรับซอมพัสดุเปนประจํามีการชี้แจงแนะนําวิธีการใชและบํารุงรักษาพัสดุแกผูใช และมีการจัดสรร
เงินไวเปนคาบํารุงรักษาพัสดุและคาปรับซอม 5.4) การตรวจสอบพัสดุประจําปและการจําหนาย
พัสดุ มีการตรวจสอบการรับ-จายพัสดุประจําป โดยแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีการ
ตรวจสอบและรายงานตามระเบียบ มีการจําหนายและรายงานผลการจําหนายพัสดุตามระเบียบ
และมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน 5.5) การจัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุมี
การจัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุการจัดทําทะเบียนครบถวน ถูกตองเปนปจจุบัน มีการทําประวัติที่ดิน 
อาคาร สถานที่ และมีการจัดเก็บหลักฐานไวเรียบรอยปลอดภัย 

6. การบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการครูและลูกจาง 6.1) การจัดทําทะเบียน
ประวัติขาราชการครูและลูกจาง มีการทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและลูกจาง โดยมีเจาหนาที่
รับผิดชอบเฉพาะ ทะเบียนประวัติถูกตองเปนปจจุบัน มีการเก็บรักษาอยางปลอดภัยและสะดวก
แกการคนหา และมีการนํานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช 6.2) การจัดทําหลักฐานการปฏิบัติ
ราชการมีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของบุคลากร โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบ
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โดยเฉพาะการรวบรวมหลักฐานเรียบรอยเปนปจจุบัน มีการทําสถิติและนําไปใชประโยชนและมี
การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินการ 

7. การประเมินผลงานธุรการ มีการประเมินผลงานธุรการ โดยมีหลักฐานให
ตรวจสอบได มีคณะกรรมการเปนผูดําเนินการ มีการวิเคราะหผลการประเมินผลและนําผลการ
วิเคราะหไปปรับปรุงงานธุรการ 

สรุปไดวา การบริหารงานธุรการตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา คือการ
ปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ 7 ประการ คือ การวางแผนงานธุรการ เพื่อใหเกิดประโยชนตอการบริหาร
โรงเรียนมากที่สุด (กรมสามัญศึกษา 2539 : 1-9) 
การบรหิารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานที่เปนนิติบุคคล 
 นอกจากการบริหารและการจัดการศึกษาตามอํานาจหนาที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ของผูเรียนแลว รัฐบาลไดมีการปฏิรูประบบราชการเพื่อบริการประชาชนใหมีความพึงพอใจในการ
บริการ ภาครัฐมากขึ้น เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณดังกลาวสํานักนายกรัฐมนตรีจึงออกระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ข้ึน
เพื่อใหทุกกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการถือปฏิบัติ โดยใชหลักธรรมาภิบาลอาจบูรณาการ
เขากับการดําเนินงานดานตางๆ ของสถานศึกษาซึ่งไดแก การดําเนินงานดานวิชาการงบประมาณ 
บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป และเปาหมายในการจัดการศึกษาคือทําใหผูเรียนเปนคนดี เกง 
และมีความสุข 
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ขอบขายและภารกิจการบรหิารและจัดการสถานศึกษา 

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู 
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
10. การสงเสริมความรูดานวิชาการแก
ชุมชน 
11. การประสานความรวมมือในการ
พัฒนาวชิาการกับสถานศึกษาอื่น 
12. การสงเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร 
หนวยงาน และสถาบันอื่นท่ีจัด
การศึกษา 

1. การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
2. การจัดสรรงบประมาณ 
3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการใชเงินและผลการ
ดําเนินงาน 
4. การระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา 
5. การบริหารการเงิน 
6. การบริหารบัญชี 
7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
 

1. การวางแผนอัตรากําลังและ
กาํหนดตําแหนง 
2. การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 
3. การเสริมสรางประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 
4. วินัยและการรักษาวินัย 
5. การออกจากราชการ 
 

1. การดําเนินงานธุรการ 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. งานพัฒนาระบบและเครือขาย
ขอมูลสารสนเทศ 
4. การประสานและพัฒนา
เครือขายการศึกษา 
5. การจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองคกร 
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. การสงเสริม สนับสนุนดาน
วิชาการ 
8. การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม 
9. การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
10. การรับนักเรียน 
11. การสงเสริมและประสานงาน
การศึกษาในระบบนอกระบบและ
ตามอัธยาศัย 
12. การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
13. งานสงเสริมงานกิจการ
นักเรียน 
14. การประชาสัมพันธงาน
การศึกษา 
15. การสงเสริมสนับสนุนและ
ประสานงานการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องคกร หนวยงานและ
สถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
16. งานประสานราชการกับเขต
พื้นท่ีการศึกษาและหนวยงานอื่น 
17. การจัดระบบการควบคุมใน
หนวยงาน 
18. งานบริการสาธารณะ 
19. งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 
 แผนภูมิที่  3 ขอบขายการบรหิารสถานศึกษาทัง้ 4 ดาน 
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 การบริหารงานธุรการในโรงเรียนตามการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล
เกี่ยวของกับการดําเนินงาน ดานงบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป ดังนี้ 
ดานการบริหารงบประมาณ 
 การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระ ในการบริหาร
จัดการมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา รวมทั้ง
จัดหารายไดจากบริการมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดี
ข้ึนตอผูเรียนมีขอบขายภารกิจ ดังนี้ 
 1. การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
  1.1 การวิเคราะห และพัฒนานโยบายทางการศึกษา ดังนี้ 1) วิเคราะหทิศทาง
และยุทธศาสตรของหนวยงานเหนือสถานศึกษา ไดแก เปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2) ศึกษาขอตกลงผลการปฏิบัติงาน
และเปาหมายการใหบริการสาธารณทุกระดับไดแกเปาหมายการใหบริการสาธารณะ (Public 
Service Agreement : PSA) ขอตกลงการจัดทําผลผลิต (Service Delivery Agreement : SDA) 
ขอตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่ และผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ตองดําเนินการ 
เพื่อใหบรรลุขอตกลงที่สถานศึกษาทํากับเขตพื้นที่การศึกษา 3) ศึกษา วิเคราะห วิจัยการจัดและ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นที่การศึกษา และตามความตองการ
ของสถานศึกษา 4) วิเคราะหผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามขอตกลงที่ทํากับเขตพื้นที่
การศึกษาดานปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนตนทุน ซึ่งตองคํานวณตนทุนผลผลิตขององคกร 
และผลผลิต งาน/โครงการ 5) จัดทําขอมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อใชในการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 6) เผยแพรขอมูล
สารสนเทศใหเขตพื้นที่การศึกษาและสาธารณชนรับทราบ 
  1.2 การจัดทําแผนกลยุทธ หรือแผนพัฒนาการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีสวนรวม ดําเนินการดังนี้ 1) ทบทวนภารกิจการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของ 2) วิเคราะห
สภาพแวดลอมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษา (SWOT) และประเมิน
สถานภาพของสถานศึกษา 3) กําหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และเปาประสงค 
(Corporate Objective) ของสถานศึกษา 4) กําหนดกลยุทธของสถานศึกษา 5) กําหนดผลผลิต 
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(Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) และตัวชี้วัดความสําเร็จ (Key Performance Indicators : KPls) 
โดยจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ 6) กําหนดเปาหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ
คุณภาพ และผลลัพธที่สอดคลองกับผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะทํารางขอตกลงกับเขต
พื้นที่การศึกษา 7) จัดทํารายละเอียดโครงสราง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก 8) จัดให
รับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ เพื่อปรับปรุงและนําเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการ
สถานศึกษา 9) เผยแพรประกาศตอสาธารณชนและผูที่เกี่ยวของ 

1.3 การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของประมาณ  ดังนี้  1)  จัดทํา
รายละเอียดแผนงบประมาณ  แผนงาน  งานโครงการ  ใหมีความเชื่อมโยงกับผลผลิตและผลลัพธ
ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของสถานศึกษา  พรอมกับวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของ
แผนงาน  งานโครงการ  เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาแจงนโยบาย  แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  หลักเกณฑ  ข้ันตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณใหสถานศึกษาดําเนินการ  2)  จัดทํา
กรอบประมาณการรายจายระยะปานกลาง  (Medium  Term  Expenditure  Framework  :  
MREF)  โดยวิเคราะหนโยบายหนวยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  วิเคราะหผลการ
ดําเนินงานปงบประมาณที่ผานมาของสถานศึกษา  เพื่อปรับเปาหมายผลผลิตที่ตองการ
ดําเนินการใน  3  ป  ขางหนา  พรอมกับปรับแผนงาน  งานโครงการ  และกิจกรรมหลัก  ให
สอดคลองกับประมาณรายไดของสถานศึกษาทั้งจากเงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณ  
3)  จัดทําคําขอรับงบประมาณของสถานศึกษา  และกรอบประมาณการรายจายระยะปานกลาง  
(MTEF)  เสนอตอเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคลองเชิงนโยบาย  4)  
จัดทํารางขอตกลงบริการผลผลิต  (รางของตกลงผลการปฏิบัติงาน)  ของสถานศึกษาที่จะตองทํา
กับเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อไดรับงบประมาณ  โดยมีเปาหมายการใหบริการที่สอดคลองกับแผนกล
ยุทธของสถานศึกษา  โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

2. การจัดสรรงบประมาณ 
2.1 การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา  ดังนี้  1)  จัดทําขอตกลงบริการ

ผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษา  เมื่อไดรับงบประมาณ  2)  ศึกษาขอมูลการจัดสรร
งบประมาณที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  ข้ันพื้นฐานแจงผานเขตพื้นที่การศึกษา  แจงให
สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย  แผนพัฒนา  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักเกณฑ  
ข้ันตอน  และวิธีการจัดสรรงบประมาณ  3)  ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่  ไดรับจาก
หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรที่เขตพื้นที่การศึกษาแจง  ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณ
ที่ไดจากแผนการระดมทรัพยากร  4)  วิเคราะหกิจกรรมตามภารกิจงานที่จะตองดําเนินการตาม
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มาตรฐาน  โครงสรางสายงาน  และตามแผนงาน  งานโครงการของสถานศึกษา  เพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญ  และกําหนดงบประมาณ  ทรัพยากรของแตละสายงาน  งานโครงการ  ใหเปนไปตาม
กรอบวงเงิน  งบประมาณที่ไดรับ  และวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร  5)  
ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลาง  (MREF)  ใหสอดคลองกับกรอบวงเงินที่ไดรับ  
6)  จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ซึ่งระบุแผนงาน  งานโครงการที่
สอดคลอง  วงเงินงบประมาณที่ไดรับและวงเงินนอกงบประมาณที่ไดตามแผนระดมทรัพยากร  7)  
จัดทําขอรางตกลงผลผลิตของหนวยงานภายในสถานศึกษา  และกําหนดผู รับผิดชอบ  8)  
นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณและรางขอตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการสถานศึกษา  9)  แจงจัดสรรวงเงินและจัดทําขอตกลงผลผลิตใหหนวยงานภายใน
สถานศึกษา  รับไปดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

2.2 การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณดังนี้   1)  จัดทําแผนการใช
งบประมาณรายไตรมาสโดยกําหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณแลวสรุปแยกเปนรายไตรมาสเปน  งบบุคลากรงบอุดหนุน  งบลงทุน  (แยก
เปนคาครุภัณฑ  และคากอสราง)  และงบดําเนินการ  (ตามนโยบายพิเศษ)   2)  เสนอแผนการใช
งบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจํางวดเปนรายไตรมาสผานเขตพื้นที่การศึกษาไปยัง
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวบรวมเสนอตอสํานักงบประมาณ  3)  เบิกจายงบประมาณ
ประเภทตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป  และอนุมัติการใชงบประมาณของ
สถานศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ไดรับงบประมาณ 

2.3 การโอนเงินงบประมาณ  การโอนเงิน  ใหเปนไปตามขั้นตอนและวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

3. การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการใชเงินและผลการ
ดําเนินงานดังนี้ 

3.1   การตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน  ดังนี้  1)  จัดทํา
แผนการตรวจสอบ  ติดตามการใชเงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  ของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  และแผนการใชงบประมาณราย
ไตรมาส  2)  จัดทําแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานตามขอตกลงการใหบริการ
ผลผลิตของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และแผนการใช
งบประมาณรายไตรมาส 3) จัดทําแผนการกํากับตรวจสอบติดตามและปองกันความเสี่ยงสําหรับ
โครงการที่มีความเสี่ยงสูง 4) ประสานแผนและดําเนินการตรวจสอบ ติดตามและนิเทศใหเปนไป
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ตามแผนการตรวจสอบ ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 5) จัดทําขอ
สรุปผลการตรวจสอบ ติดตามและนิเทศ พรอมทั้งเสนอขอปญหาที่อาจทําใหการดําเนินงานไม
ประสบผลสําเร็จ เพื่อใหสถานศึกษาเรงแกปญหาไดทันสถานการณ 6) รายงานผลการดําเนินการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7) สรุปขอมูลสารสนเทศที่ไดและจัดรายงาน
ขอมูลการใชงบประมาณผลการดําเนินงานของสถานศึกษาเปนรายไตรมาสตอเขตพื้นที่การศึกษา 

3.2 การประเมินผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน ดังนี้ 1) กําหนดปจจัยหลัก
ความสําเร็จ และตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPls) ของสถานศึกษา 2) จัดทํา
ตัวชี้วัดความสําเร็จของผลผลิตที่กําหนดตามขอตกลงการใหบริการผลผลิตของสถานศึกษา  
3) สรางเครื่องมือเพื่อการประเมินผลผลิตตามตัวชี้วัดความสําเร็จที่กําหนดไวตามขอตกลงการ
ใหบริการผลผลิตของสถานศึกษา 4) ประเมินแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําปของ
สถานศึกษาและจัดทํารายงานประจําป 5) รายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานและเขตพื้นที่การศึกษา 
 4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

4.1 การจัดการทรัพยากร ดังนี้ 1) ประชาสัมพันธใหหนวยงานภายในสถานศึกษา
และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทราบรายการสินทรัพยของสถานศึกษาเพื่อใชทรัพยากร
รวมกัน 2) วางระบบการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพรวมกับบุคคลและหนวยงาน ทั้งภาครัฐ
และเอกชน 3) สนับสนุนใหบุคลากร และสถานศึกษารวมมือกันใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิด
ประโยชนตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

4.2 การระดมทรัพยากร ดังนี้ 1) ศึกษา วิเคราะหกิจกรรมและภารกิจ งาน/
โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง (MTEF) และแผนปฏิบัติการประจําปที่มีความ
จําเปนตองใชวงเงินเพิ่มเติมจากประมาณการรายไดงบประมาณไว เพื่อจัดลําดับความสําคัญของ
กิจกรรมใหเปนไปตามความเรงดวนและชวงเวลา 2) สํารวจขอมูลนักเรียนที่มีความตองการไดรับ
การสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑการรับทุนทุกประเภท ตั้งกรรมการการพิจารณาคัดเลือก
นักเรียนไดรับทุนการศึกษาโดยตรวจสอบขอมูลเชิงลึกพรอมกับใหมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศให
เปนปจจุบัน 3) ศึกษา วิเคราะหแหลงทรัพยากร บุคคล หนวยงาน องคกร และทองถิ่นที่มีศักยภาพ
ใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนติดตอประสานความรวมมืออยางเปนรูปธรรม  
4) จัดทําแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา โดยกําหนด วิธีการ แหลงการ
สนับสนุนเปาหมาย เวลาดําเนินงาน และผูรับผิดชอบ 5) เสนอแผนการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาและทุนการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและดําเนินการใน
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รูปคณะกรรมการ 6) เก็บรักษาเงินและเบิกจายไปใชตามแผนปฏิบัติการประจําปที่ตองใชวงเงิน
เพิ่มเติมใหเปนไปตามระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบวาดวยเงินนอกงบประมาณทั้งตาม
วัตถุประสงคและไมกําหนดวัตถุประสงค 

4.3 การจัดหารายไดและผลประโยชน ดังนี้ 1) วิเคราะหศักยภาพของสถานศึกษา
ที่ดําเนินการจัดหารายได และสินทรัพยในสวนที่จะนํามาซึ่งรายไดและผลประโยชนของ
สถานศึกษาเพื่อจัดทําทะเบียนขอมูล 2) จัดทําแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของสถานศึกษาเพื่อจัดหา
รายไดและบริหารรายไดและผลประโยชนตามแตละสภาพของสถานศึกษาโดยไมขัดตอกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของ 3) จัดหารายไดและผลประโยชนและจัดทําทะเบียนคุม เก็บรักษาเงินและ
เบิกจายใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

4.4 กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้ 1) สํารวจประเภทกองทุน และจัดทําขอมูล
ยอดวงเงินและหลักเกณฑของแตละกองทุน 2) สํารวจความตองการของนักเรียนและคัดเลือก
เสนอใหกูยืมตามหลักเกณฑที่กําหนด 3) ประสานการกูยืมกับหนวยปฏิบัติที่เกี่ยวของ 4) สราง
ความตระหนักแกผูกูยืม 5) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน 

4.5 กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา ดังนี้ 1) จัดระบบสวัสดิการเพื่อการศกึษาของ
สถานศึกษาใหสอดคลองและเปนไปตามกฎหมายทั้งการจัดหาและการใชสวัสดิการเพื่อการศึกษา 
2) วางระเบียบการใชเงินสวัสดิการ 3) ดําเนินการจัดสวัสดิการใหเปนไปตามระเบียบ 4) กํากับ
ติดตาม ตรวจสอบใหเปนไปตามระเบียบ 
 5. การบริหารการเงิน การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน 
การนําสงเงิน การโอนเงิน การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ใหเปนไปตามขั้นตอนและวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
 6. การบริหารการบัญชี 

6.1 การจัดทําบัญชีการเงิน ดังนี้ 1) ตั้งยอดบัญชีระหวางปงบประมาณทั้งการตั้ง
ยอดภายหลังการปดบัญชีงบประมาณปกอน และการตั้งยอดกอนปดบัญชีปงบประมาณปกอน  
2) จัดทํากระดาษทําการโดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปดบัญชีเงินนอก งบประมาณเขา
บัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพยที่เปนบัญชีวัสดุหรือ (บัญชี
สินคาคงเหลือ) และบัญชีสินทรัพยไมหมุนเวียน พรอมทั้งจัดทําใบสําคัญการลงบัญชีทั่วไปโดยใช
จํานวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุง 3) บันทึกเปดบัญชีคงคาง (พึงรับพึงจาย : Accrual 
Basis) โดยบันทึกรายการดานเดบิตในบัญชีแยกประเภท (สินทรัพยและคาใชจาย) และบันทึก
รายการดานเครดิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได) 4) บันทึกบัญชีประจําวัน ให
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ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายไดจากการขายสินคาหรือการใหบริการ การรับเงิน
รายไดการจายเงินงบประมาณ การจายเงินงบประมาณใหยืม การจายเงินนอกงบประมาณใหยืม 
การซื้อวัสดุหรือสินคาคงเหลือ เงินทดรองจาย เงินมัดจําและคาปรับ รายไดจากเงินกูของรัฐ 
สินทรัพยไมหมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายไดแผนดิน การถอนเงินรายไดแผนดิน การ
เบิกเงินงบประมาณแทนกัน การจายเงินใหหนวยงานที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน การรบัเงนิ
ความรับผิดทางละเมิด 5) สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทําการสรุปรายการรับหรือจายเงินผานไป
บัญชีแยกประเภทเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สําหรับรายการอื่นและรายการในสมุด
รายวันทั่วไปใหผานรายการเขาบัญชีแยกประเภท ณ วันทําการสุดทายของเดือน 6) ปรับปรุงบัญชี 
เมื่อส้ินปงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายไดจากงบประมาณคางรับ คาใชจายคางจาย/รับที่
ไดรับลวงหนา คาใชจายลวงหนา/รายไดคางรับ วัสดุหรือสินคาที่ใชไประหวางงวดบัญชี คาเสื่อม
ราคา/คาจัดจําหนาย คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 7) ปดบัญชีรายไดและคาใชจายเพื่อ
บันทึกบัญชีรายไดสูงกวา (ต่ํากวา) คาใชจายในงวดบัญชี และปดรายการรายไดสูง(ต่ํา) กวา
คาใชจายงวดบัญชี เขาบัญชีรายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม แลวใหโอนบัญชีรายไดแผนดิน
นําสงคลังเขาบัญชีรายไดแผนดิน หากมียอดคงเหลือใหโอนเขาบัญชีรายไดแผนดินรอนําสงคลัง  
8) ตรวจสอบความถูกตองของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจําวัน และ
งบพิสูจนยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองของบัญชีแยกประเภททั่วไปและการ
ตรวจสอบความถูกตองของบัญชียอยและทะเบียน 9) แกไขขอผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิด
บัญชีจากการเขียนขอความผิดหรือตัวเลขผิด จากการบันทึกตัวเลขผิดชองบัญชียอยแตยอดรวม
ถูก โดยการขีดฆาขอความหรือตัวเลขผิด ลงลายมือช่ือยอกํากับพรอมวันเดือนปแลวเขียนขอความ
หรือตัวเลขที่ถูกตอง 

6.2 การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน ดังนี้ 1) จัดทํารายงาน
ประจําเดือนสงหนวยงานตนสังกัดสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดไป โดยจัดทํารายงานรายไดแผนดิน รายงานรายไดและคาใชจาย รายงานเงินประจํา
งวด 2) จัดทํารายงานประจําป โดยจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน จัดทํางบแสดงผลการดําเนินงาน
ทางการเงิน งบกระแสเงินสดจัดทําโดยวิธีตรง จัดทําหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดสง
รายงานประจําปใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผานเขตพื้นที่การศึกษา และ
จัดสงสํานักงานตรวจเงินแผนดินและกรมบัญชีกลางตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนด 
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6.3 การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน จัดทําและจัดหา
แบบพิมพข้ึนใชเองเวนแตเปนแบบพิมพกลางที่เขตพื้นที่การศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดหรือสวน
ราชการที่เกี่ยวของจัดทําขึ้นเพื่อจําหนายจายแจก 
 7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย 

7.1 การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษาดังนี้ 1) ตั้งคณะกรรมการ
หรือบุคลากรขึ้นสํารวจวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน อาคารและสิ่งกอสรางทั้งหมดเพื่อทราบสภาพการใช
งาน 2) จําหนาย บริจาค หรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือไมได
ใชประโยชน 3) จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินที่เปนวัสดุ ครุภัณฑใหเปนปจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือ จัดหา
จากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ไดจากการบริจาคที่ยังไมไดบันทึกคุมไว 
โดยบันทึกทะเบียนคุมราคา วันเวลาที่ไดรับสินทรัพย 4) จดทะเบียนเปนที่ราชพัสดุสําหรับที่ดิน 
อาคาร และสิ่งกอสรางในกรณีที่ยังไมดําเนินการและที่ยังไมสมบูรณใหประสานกับกรมธนารักษ
หรือสํานักงานธนารักษจังหวัด เพื่อดําเนินการใหเปนปจจุบัน และใหจัดทําทะเบียนคุมในสวนของ
โรงเรียนใหเปนปจจุบัน 5) จัดทําระบบฐานขอมูลทรัพยสินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใชโปรแกรม
ระบบทะเบียนคุมสินทรัพยก็ได ถาสถานศึกษามีความพรอม 6) จัดทําระเบียบการใชทรัพยสินที่
เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

7.2 การจัดหาพัสดุ ดังนี้ 1) วิเคราะหแผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดทํากรอบ
รายจายลวงหนาระยะปานกลางเพื่อตรวจดูกิจกรรมที่ตองใชพัสดุที่ยังไมมีตามทะเบียนคุม
ทรัพยสินและเปนไปตามเกณฑความขาดที่กําหนดตามมาตรฐานกลาง 2) จัดทําแผนระยะปาน
กลางและจัดหาพัสดุทั้งในสวนที่สถานศึกษาจัดหาเองและที่รวมมือกับสถานศึกษาหรือหนวยงาน
อ่ืนจัดหา 

7.3 การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจาง ดังนี้  
1) จัดทําเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ ส่ิงกอสรางในกรณีที่เปนแบบ
มาตรฐาน 2) ตั้งคณะกรรมการขึ้นกําหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีที่ไมเปน
แบบมาตรฐานโดยดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ 3) จัดซื้อจัดจาง โดยตรวจสอบงบประมาณ
รายละเอียด เกณฑ คุณลักษณะเฉพาะประกาศ จาย/ขายรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดทําสัญญา และเมื่อตรวจรับงานใหมอบเร่ืองแกเจาหนาที่การ
วางเงินฎีกาเบิกเงินเพื่อจายแกผูขาย/ผูจาง 

7.4 การควบคุม บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ ดังนี้ 1) จัดทําทะเบียนคุม
ทรัพยสินใหเปนปจจุบัน 2) กําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสิน 3) กําหนดใหมี
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ผูรับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจายใหเปนไปตามระบบและแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจําปอยางสม่ําเสมอทุกป 4) ตรวจสอบสภาพและบํารุงรักษาและซอมแซมทั้ง
กอนและหลังการใชงาน สําหรับทรัพยสินที่มีสภาพไมสามารถใชงานไดใหตั้งคณะกรรมการขึ้น
พิจารณาและทําจําหนาย หรือขอรื้อถอนกรณีเปนสิ่งปลูกสราง (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 :  
39-50) 
ดานการบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดําเนินการดานการบริหารงาน
บุคคลใหเกิดความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ 
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 

1. การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง ดังนี้คือ การวิเคราะหและวางแผน
อัตรากําลังคน การกําหนดตําแหนง การขอเลื่อนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะ
ขาราชการครู 

2. การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง ไดแก ดําเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคคลทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีไดรับมอบอํานาจ จาก อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษา การจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว การแตงตั้ง ยาย โอนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา การบรรจุกลับเขารับราชการ การรักษาราชการแทนและรักษาการใน
ตําแหนง 

3. การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ไดแก การพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การ
เพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจายเงินเดือน เงิน
วิทยฐานะและคาตอบแทนอื่น งานทะเบียนประวัติ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ การขอมีบัตร
ประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ งาน
ขออนุญาตลาอุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาตอ ยกยองเชิดชูเกียรติและให
ไดรับเงินวิทยพัฒน และการจัดสวัสดิการ ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการ
ที่เกี่ยวของ 
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4. วินัยและการรักษาวินัย ประกอบดวย กรณีความผิดวินัยไมรายแรง กรณีความผิด
วินัยรายแรง การอุทธรณ การรองทุกข การเสริมสรางและการปองกันการกระทําผิดวินัย 

5. งานออกจากราชการ ไดแก การลาออกราชการ การใหออกจากราชการกรณีไมพน
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไมผาน การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมต่ํากวาเกณฑ
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป การใหออกจากราชการไวกอน
การใหออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน กรณีมีมลทินมัวหมอง กรณี
ไดรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาลหรือรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 51-63) 
ดานการบริหารทั่วไป 
 การบริหารทั่วไปเปนงานที่ เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร ใหบริการ
บริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีบทบาทหลักใน
การประสานสงเสริม สนับสนุนและการอํานวยการ ความสะดวกตางๆ ในการใหบริการการศึกษา
ทุกรูปแบบมุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริมในการ
บริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน
เปนหลักโดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตลอดจน การมีสวนรวมของบุคคล 
ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
ดําเนินงานธุรการประกอบดวย 1) ศึกษาวิเคราะหสภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ 
กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 2) วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดําเนินงาน
ใหมีประสิทธิภาพโดยอาจนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานใหเหมาะสม 3) จัดบุคลากร
รับผิดชอบและพัฒนาใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการตามระบบที่กําหนดไว  
4) จัดหา Hardware และ Software ใหสามารถรองรับการปฏิบัติงานดานธุรการไดตามระบบที่
กําหนดไว 5) ดําเนินการงานธุรการตามระบบที่กําหนดไว โดยยึดหลักความถูกตอง รวดเร็ว 
ประหยัด  และคุมคา  6) ติดตามประเมินผล  และปรับปรุงงานธุรการใหมีประสิทธิภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 64-73) 
การวิจัยแบบสนทนากลุม (Focus Group Research) 
 การศึกษาวิจัยโดยใชวิธีวิจัยแบบสนทนากลุม (Focus Group Research) จัดเปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพวิธีหนึ่งที่กําลังไดรับความสนใจอยางมาก ในการวิจัยทางดานพฤติกรรมศาสตร
และสังคมศาสตร การจัดกลุมสนทนาเปนกระบวนการกลุม (group process) ที่ตองอาศัยหลัก
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ของการกระทําระหวางกันในกลุม (group interaction) ทําใหเกิดพลวัตของกลุม (group 
dynamic) เพื่อไปกระตุนใหคนแสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนออกมาอยางเปดเผยและ
จริงใจ ในขณะที่สนทนากลุมความคิดเห็นของคนๆ หนึ่งในกลุม อาจไปกระตุนใหคนอื่น ๆ อยาก
พูดอยากแสดงความคิดเห็นของตนออกมาบาง 
 การสนทนากลุมเกิดขึ้นครั้งแรกในปลายป ค.ศ. 1941 ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย โดย 
Robert Merton ไดประเมินรายการวิทยุที่ไดออกอากาศของสถานีวิทยุ ดวยเทคนิควิจัยที่เรียกวา 
“Focused interviews” โดยเชิญผูฟงรายการวิทยุมารวมกันสนทนาเปนกลุมเล็ก ๆ ซึ่งปรากฏวา
ไดผลดี หลังจากนั้นก็มีผูนําวิธีการดังกลาวไปใชอยางมากมาย ในระยะแรกไดมีการนําเอาเทคนิค
การสนทนากลุมไปใชในการวิจัยทางการตลาด (marketing research) ในการหาความตองการ
และความพึงพอใจในสินคาของผูบริโภค ตอมาจึงไดมีการนําไปใชอยางแพรหลายในทาง
สังคมศาสตรสาธารณสุขและการศึกษา ซึ่งไดมีการประยุกตและเรียกชื่อแตกตางกันไป เชน 
“Focus Group” “Focus Group Interview” “ Group Indepth Interview” “Focused Interview” 
“Focus Group Discussion” ซึ่งอาจใชเปนเทคนิคประกอบในการเก็บขอมูลรวมกับเทคนิคอื่นๆ 
หรือใชเก็บขอมูลเบื้องตน เพื่อสรางเครื่องมือหรือยืนยันขอมูลในการวิจัย แตเมื่อพิจารณาถึง
รูปแบบวิธีของการสนทนากลุมจะเห็นวามีรูปแบบกระบวนการเฉพาะและใชเก็บขอมูลที่มีลักษณะ
พิเศษ คือ เปนขอมูลของคนในกลุมที่มีประสบการณรวมกันในสถานการณใดๆ และเกิดขึ้นจาก
ปฏิสัมพันธของกลุมกระตุนใหผูรวมสนทนาแสดงความคิดเห็นออกมาซึ่งไดเรียกวิธีดังกลาวเปน
วิธีจัย (methodology) วิธีหนึ่งในการวิจัยเชิงคุณภาพ เรียกวา “Focus Group Research” ซึ่งใช
ในการศึกษาการรับรูความรูสึกหรือทัศนคติการปฏิบัติ หรือส่ิงอ่ืนๆ ในตัวคนที่สามารถเทียบเคียง
ไดจากความคิดเห็นจากการสนทนา ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงเรียกวา “การวิจัยแบบ
สนทนากลุม” (ประวิต  เอราวรรณ  2539 : 84) 
 ขั้นตอนในการออกแบบและการใชการสนทนากลุม 
 การวิจัยแบบสนทนากลุมมีข้ันตอนและการออกแบบเหมือนกับการวิจัยโดยทั่วๆ ไป
ตั้งแตข้ันตอนการกําหนดประเด็นปญหาวิจัยไปจนถึงขั้นตอนการเขียนรายงานการวิจัย เพียงแต
การวิจัยแบบสนทนากลุมมีหลักการพื้นฐานและวิธีการเฉพาะในรายละเอียดของแตละขั้นตอนของ
การวิจัยเทานั้น สทรีท (Steart) และ ชามดาสานิ (Shamdasani) ไดสรุปข้ันตอนของการวิจัยแบบ
สนทนากลุมไวดังตอไปนี้ 
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แผนภูมิที่ 4 ข้ันตอนในการออกแบบและการจัดสนทนากลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดและนยิมปญหาในการวิจัย 
(Problem Definition/Formulating of the Research Question) 

กําหนดกรอบในการคัดเลือกผูเขารวมสนทนา 
(Identification of Sampling Frame) 

กําหนดและนยิามปญหาในการวิจยั 
(Problem Definition/Formulating of the Research) 

สรางและทดลองใชแนวทางการสนทนา 
(Generation and Pre-Testing of Guideline) 

คัดเลือกผูเขารวมสนทนา   (Recruiting the Participants) 

ดําเนินการสนทนา   (Conducting the Group) 

การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล    
(Analysis and Interpretation of Data) 

การเขียนรายงาน   (Writing the Report) 
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 การกาํหนดประเด็นที่ศกึษา (Research Question) 
 การสนทนากลุมเปนการศึกษาความคิดและทักษะของคนจากการจัดกลุมสนทนา 
ดังนั้นสิ่งแรกที่ตองทํา คือ การกําหนดหัวขอเร่ืองที่ศึกษา ซึ่งการกําหนดหัวขอเร่ืองที่จะศึกษานี้
อาจจะมาจากสภาพปญหาตางๆ ในสังคมขณะนั้น หรือเร่ืองที่ผูวิจัยสนใจ ตลอดจนแนวคิดและ
ทฤษฎีตางๆ นั่นเอง 
 การกําหนดประเด็น หรือตัวบงชี้ที่คาดวาเกี่ยวของกับเร่ืองที่จะศึกษา เพื่อมาสรางเปน
แนวทางในการสนทนากลุม ซึ่งการกําหนดประเด็นนั้นก็ทําไดโดยการจําแนกแยกแยะมาจาก
วัตถุประสงคของการศึกษาวาตองการทราบอะไรแลวนํามาสรางเปนแนวทางคําถามยอย ๆ ใน
แนวทางการสนทนากลุม (guideline) โดยจัดลําดับ หรือผูกเปนเรื่องราวเพื่อดําเนินการเปน
ข้ันตอนตามหมวดหมูที่กําหนด 
 การออกแบบการวิจัยแบบสนทนากลุม (Research Design)  
 การวิจัยแบบสนทนากลุมก็มีลักษณะการออกแบบการวิจัย เชนเดียวกับวิธีวิจัยแบบ
อ่ืน ๆ นั่นคือ มีการออกแบบการเลือกกลุมตัวอยาง (Sampling design) การออกแบบการ
ดําเนินการและจัดเก็บขอมูล (measurement design) และการออกแบบการวิเคราะหขอมูล 
(analysis design) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. การคัดเลือกผูเขากลุมสนทนา (Selection of Participants) 
ก. หลักการคัดเลือก  นภาภรณ  หะวานนท  ไดกลาวไววา การวางแผนการจัด

กลุมสนทนาควรเริ่มจากการตั้งคําถามวา ผูที่เราตองการจะเชิญมารวมสนทนาคือใคร ซึ่งตอง
กําหนดกฎเกณฑในการคัดเลือกผูเขารวมกลุมสนทนาไวลวงหนา กฎเกณฑดังกลาวขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคจะมีภูมิหลังและคุณลักษณะบางประการที่คลายคลึงกัน โดยทั่วไปจะกําหนดให
ลักษณะภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมคลายคลึงกัน เชน ระดับการศึกษา อาชีพ รายได รวมทั้ง
ลักษณะที่เกี่ยวกับกับหัวขอที่จะศึกษาโดยตรงอีกดวย เพื่อใหผูรวมสนทนามีความรูสึกสบายใจ
และแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือโตแยงซึ่งกันอยางเปดเผยมากกวาผูรวมสนทนาที่มีภูมิหลัง
แตกตางกันมาก อาจจะมีผลทําใหเกิดการสนทนาติดขัด ไมราบร่ืน เพราะวาผูรวมสนทนามีความ
เกรงอกเกรงใจกันหรือไมไววางใจกัน 
  คุณลักษณะตางๆ ของผูเขารวมสนทนากลุม แบงออกเปน 3 ประการ คือ 1) 
คุณลักษณะที่ใชแบงกลุม (break characteristic) เปนคุณลักษณะของผูรวมสนทนาที่จะใช
แบงกลุมสนทนาใหแตละกลุมมีความแตกตางกัน เชน ตองการศึกษาเรื่องคานิยมในการสงลูก
เรียนตอของผูปกครองในภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย ก็อาจใชภูมิภาค และลักษณะทองถิ่น
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เมือง และชนบทเปนคุณลักษณะในการแบงกลุมศึกษา ซึ่งกรณีนี้อาจแบงเปนกลุมผูปกครองใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต  ซึ่งแตละภูมิภาคก็จะ
แบงเปนผูปกครองในเขตเมืองและเขตชนบท ซึ่งจะแบงกลุมสนทนาไดเปน 10 กลุม เปนตน  
2) คุณลักษณะควบคุมใหภายในกลุมเหมือนกัน (uniform control characteristic) เปน
คุณลักษณะที่แตละกลุมตองควบคุมใหมีเหมือนกัน เชน ตองนับถือศาสนาพุทธ ใชภาษาไทย จบ
การศึกษาไมต่ํากวา ม.6 เปนตน 3) คุณลักษณะควบคุมใหองคประกอบของกลุมเหมือนกัน 
(composition control characteristic) เปนคุณลักษณะที่เปนองคประกอบที่ทุกกลุมสนทนา
จะตองมีเหมือนกัน เชน การใชคุณลักษณะเรื่องเพศ และสถานภาพสมรสเปนองคประกอบของ
กลุม ดังนั้น ทุกกลุมสนทนาตองมีทั้งเพศชายและเพศหญิง และมีทั้งคนที่สมรสและยังไมสมรส 
เปนตน 

ข. จํานวนกลุมสนทนา ในสวนของการกําหนดกลุมสนทนามากนอยเพียงใดนั้น
ส่ิงที่จะเปนตัวกําหนดจํานวนกลุมที่สําคัญ คือ ลักษณะปญหาของการวิจัย หากประเด็นปญหาที่
ตองการจะศึกษามีคําตอบแตกตางกันไปในประชากรที่มีภูมิหลังและประสบการณที่ตางกัน ผูวิจัย
ควรจะจัดใหมีกลุมสนทนาใหครบตามความแปรผันที่คาดวาจะเกิดขึ้น จะเพียงพอก็ตอเมื่อผูวิจัย
เห็นวาไมมีคําตอบที่แตกตางไปจากที่ไดรับมาอีกแลว 

ค. ขนาดของกลุมสนทนา Stewart and Shamdasani กลาววา จํานวน
ผูเขารวมกลุมสนทนาควรจะอยูระหวาง 6-12 คน เพราะถามากกวา 12 คนแลว จะทําใหควบคุม
และดําเนินการสนทนาลําบาก แตถาหากนอยกวา 6 คน อาจจะทําใหปฏิสัมพันธหรือการ
เคลื่อนไหวภายในกลุมมีนอย ทําใหไมไดขอมูลเทาที่ควรจะเปน 

2. การดําเนินการและจัดเก็บขอมูลการสนทนากลุม (Measurement Design)  
  ในการดําเนินการสนทนากลุมตองมีการเตรียมการที่จําเปน 4 ประการ คือ การ
เตรียมกลุมผูจัดการสนทนากลุม คูมือการสนทนากลุม สถานที่และบรรยากาศในการจัดสนทนา
กลุมและระยะเวลาที่ใชในการสนทนากลุม 
 ก. กลุมผูจัดการสนทนากลุม ประกอบไปดวย 1) ผูดําเนินการสนทนา (Moderator) 2) 
ผูจัดบันทึกการสนทนา (Note – taker) และ 3) ผูบริการทั่วไป (Provider) 1) ผูดําเนินการสนทนา 
Popham ไดกลาวถึง คุณสมบัติของผูดําเนินการสนทนาไววาควรเปนผูมีความชัดเจนในตัวเอง 
เปนผูนําที่ดี ชางสังเกตคําพูดทาทางของผูรวมสนทนา จุดประเด็นคําถามไดอยางกวางขวางและ
ลึกซึ้ง มีความยืดหยุน และแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี สําหรับบทบาทของผูดําเนินการสนทนานั้น 
Stewart and Shamdasami กลาวไววา ผูดําเนินการสนทนาเปนเพียงจุดประเด็นคําถามเพื่อนํา
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สนทนา ไมใชเปนประธานในการสนทนา ดังนั้น จึงควรมีบทบาทในการสนทนานอยที่สุด และไม
ควรแสดงทาทางหรือคําพูดที่แสดงถึงการเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับผูรวมสนทนาคนใดคนหนึ่ง 
แตเปนผูกระตุนใหผูเขารวมไดสนทนาอยางกวางขวางและตะลอมใหอยูในประเด็น จนไดขอสรุป
ของกลุมในประเด็นที่ไดสนทนากัน ซึ่งคุณลักษณะของผูดําเนินการสนทนาที่ดีนั้นสามารถสรุปได 
9 ขอ ในตารางที่ 1 2) ผูบันทึกการสนทนา ผูดําเนินการสนทนาอาจใช 1-2 คนก็ได โดยจดบันทึก
คําพูดของผูเขารวมสนทนา ตลอดจนบรรยากาศในการสนทนาไวดวย โดยทั่วไปจะมีการบันทึก
เทปเพื่อใหสะดวกในการจดบันทึกการสนทนาไมใหขาดตกบกพรอง และใชประกอบในการ
วิเคราะหขอมูลไดสะดวกยิ่งขึ้น ในบางครั้งอาจจะมีการบันทึกเปนวีดิทัศนดวยก็ได แตทั้งนี้ตอง
คํานึงถึงบรรยากาศการสนทนาดวยวาจะเปนการสรางความกดดันใหผูรวมสนทนา และไม
สามารถเสนอความคิดเห็นอยางเต็มที่หรือไมคํานึงถึงความจําเปนในการบันทึกการสนทนาใน
ลักษณะดังกลาวดวย 3) ผูบริการทั่วไป หมายถึง ผูอํานวยความสะดวกในทุกดาน เพื่อใหการ
สนทนากลุมดําเนินไปอยางราบรื่น และบรรลุผลสําเร็จ รวมถึงการแกไขเหตุการณเฉพาะหนาที่
อาจจะทําใหการสนทนาติดขัดไมราบร่ืนหรือหยุดชะงักโดยไมจําเปน เชน มีผูที่ไมเกี่ยวของเขามา
ในวงสนทนาผูบริการทั่วไปก็จะมีหนาที่ในการกันผูนั้นออกไปจึงควรมีลักษณะที่คลองแคลวเขาใจ
สถานการณและแกไขปญหา หารือเหตุการณเฉพาะหนาไดดี (ประวิต เวราวรรณ  2539 : 26) 

ตารางที่ 1 คุณลักษณะของผูดําเนินการสนทนาที่ดี 

คุณลักษณะของ
ผูดําเนนิการสนทนา คําอธิบายคุณลักษณะ 

1. มีความสนใจอยาง
แทจริงในความคิดและ
ความรูสึกคนอื่น 

- ผูดําเนนิการสนทนาที่ดี คอื คนที่ในชวีิตจริงมีความสนใจในสิ่ง
แปลกใหมที่คนพบจากผูคน มีขอสงสัย ถามคําถามและฟงคําตอบ
ดวยความอยากรู 

2. สามารถแสดงทาทางที่
บงบอกความรูสึกได 

- ในการสนทนาไมไดมีเพยีงการพูดอยางเดียว แตตองมีการ
แสดงออกทางทาทางโดยไมใชคําพูดดวย 

3. เปนคนที่มีลักษณะเปน
ธรรมชาติและมีชีวิตชีวา 

- ความมีชีวิตชีวาเปนสิ่งสําคัญ บางคนมีลักษณะทาทางการ
พูดจาที่จืดชืดจึงไมเหมาะที่จะดําเนินการสนทนากลุม 

4. มีอารมณขัน - การที่ ผูสนทนามีอารมณขันจะชวยทําใหบรรยากาศในการ
สนทนาผอนคลาย เพราะสิ่งที่งานวิจัยเชิงคุณภาพตองการคือ
จินตนาการ ความคิดสรางสรรค และความเปนธรรมชาติ 
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 ตารางที่ 1 (ตอ) 
คุณลักษณะของ

ผูดําเนนิการสนทนา คําอธิบายคุณลักษณะ 

5. เปนคนหนักแนนและมี
ความคิดเห็นชัดเจน 

- คุณสมบัตินี้มีความจําเปนในการที่จะรับรูความรูสึกและมองเห็น
ชีวิตของผูรวมสนทนาผานทางทัศนะของเรา 

6. ยอมรับในความ
ลําเอียงของตน 

- การทําสิง่ที่สมบูรณที่สุดไมมีทางเกิดขึน้ได แตส่ิงที่สําคญัที่สุด 
คือ ความซื่อสัตยตอตัวเอง และเปดกวางพอที่จะเขาใจในความ
ลําเอียงนัน้และขจัดออกไป 

7. สรางความเขาใจอยาง
ลึกซึ้ง 

- ผูดําเนนิการสนทนาที่ดีตองรูจักขบคิดใครครวญและตะลอม
กลองเกลาเพือ่ทําความเขาใจในตัวของผูเขารวมสนทนา 

8. มีความคลองแคลว
และชัดเจน 

- ตองมีความคลองแคลวในการพูดจา ตั้งคําถามงายๆ ใหการ
สนทนาราบรื่นไมติดขัดและมีความชัดเจน 

9. มีความยืดหยุนสูง - รูจักปรับเปลีย่นทิศทางพลกิแพลงสถานการณเฉพาะหนาไม
เขมงวดในคาํถามคําตอบจนเกนิไป แตใชเทคนิคการตะลอมจนได
ขอมูลที่คิดวาไดขอสรุปหรือเพียงพอแลว 

 
 ข.  คูมือในการสนทนากลุม (Group Discussion Guide) ในคูกรณีการสนทนากลุม
จะมีสวนประกอบสําคัญ 2 สวน คือ ข้ันตอนในการสนทนาและแนวคําถาม (Guideline) ซึ่งแนว
คําถามนั้นกําหนดไวกวาง ๆ ไมเฉพาะเจาะจงเกินไป ทั้งนี้ก็ข้ึนอยูกับประเด็นปญหาการวิจัยวามี
ความตองการคําถามในเรื่องใด เร่ืองที่จะสนทนากลุมมีความซับซอนหรือละเอียดออนหรือไม 
นักวิจัยตองการขอมูลลึกซึ้งเพียงใด ตองการความชัดเจนในระดับไหน โดยทั่วไปแลวแนวคําถามที่
กําหนดไวในคูมือการสนทนากลุมหรือคําถามที่ผูดําเนินการสนทนาคิดขึ้นในสถานการณเฉพาะ
หนา ขณะสนทนากลุมจะประกอบไปดวยคําถามลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

   

46

ตารางที่ 2 ลักษณะของคําถามในการสนทนากลุม 
ประเภทของคาํถาม จุดประสงค/สถานการณที่ใช 

1. คําถามหลกั (Main 
Research Questions) 

- เปนคําถามที่เนนถงึประเด็นปญหาที่ตองการศึกษาโดยตรง ซึ่ง
จะถามอยางไรตองมีการคิดไวลวงหนา 

2. คําถามนํา (Leading 
Questions) 

- ใชถามเพื่อทีจ่ะนําไปสูความหมายที่ลึกซึง้ หรือในชวงทีผู่รวม
สนทนาเกิดความลังเลไมแนใจในเรื่องที่สนทนา ซึ่งเมื่อถามนํา
แลว ควรถามตอวา “ทําไม” 

3. คําถามตรวจสอบ 
(Testing Questions)  

- คําถามนี้จะใชเมื่อผูดําเนินการสนทนาไมเขาใจ หรือใช
ตรวจสอบในขอจํากัดของความคิดรวบยอดบางอยาง โดยใช
คําพูดหรือความคิดของคนในกลุมที่แสดงออกมา สรางเปน
คําถาม เพื่อสงคําพูดหรือแนวคิดนัน้กลับไปยังกลุมสนทนาเพื่อ
ตรวจสอบอีกครั้ง 

4. คําถามเขาสูประเด็น 
(Steering Questions) 

- ใชในกรณีทีผู่รวมสนทนาไดสนทนาออกไปนอกประเดน็หรือ
แนวเรื่องที่ตองการก็สามารถใชคําถามลักษณะนีน้ําเขาสู
ประเด็นได 

5. คําถามแบบซื่อๆ 
(Obtuse Questions) 

- เมื่อกลุมเริ่มสนทนาไปในประเด็นทีย่ากตอการแสดงความ
คิดเห็น หรือในกรณีที่เปนนามธรรม ควรถามใหเปนพฤติกรรม
หรือความคิดเห็นของคนอื่น ๆ เชน “ถาคุณเปนเขาคุณจะรูสึก
อยางไร” 

6. คําถามในขอเท็จจริง 
(Factual Questions) 

- ใชถามในกรณีที่ตองการคําตอบที่เปนขอเท็จจริงปราศจากอคติ
ของผูรวมสนทนาคนใดคนหนึ่ง ซึ่งตองถามในรูสึกเปนกลาง
ภายในกลุมเอง หรือระหวางกลุม 

7. คําถามความรูสึก (Feel 
Questions) 

- ใชในการถามความคิดเหน็ทัว่ๆ ไป อาจจะเปนเรื่องออนไหว 
หรือเปดเผยไดในความรูสึกของแตละคน ซึ่งตองระมัดระวังใน
ความรูสึกที่ขัดแยงกันและตองใหโอกาสทุกคนไดพูด 

8. คําถามลับ 
(Anonymous Questions) 

- ใชคําถามในสิ่งที่กลุมพูดคยุหรือยอนถามในประเด็นทีสํ่าคัญ 
โดยไมตองระบุชื่อผูตอบ เชน “คุณคิดอะไรคือส่ิงสําคัญที่สุดใน
ประเด็นที่เราไดสนทนากนัมาก กรุณาเขียนลงในกระดาษแลวสง
มา 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
ประเภทของคาํถาม จุดประสงค/สถานการณที่ใช 

9. คําถามโดยใชความเงียบ - ในบางครั้งคาํถามที่ดทีี่สุด ก็คือ การเงียบเพื่อรอคําตอบที่จะ
ออกมา 

 ค. สถานที่และบรรยากาศการจัดสนทนากลุม ในการจัดกลุมสนทนา ผูวิจัยตองสราง
บรรยากาศที่เปนกันเอง มีการตอนรับที่อบอุนใหเกิดความผอนคลายไมเครงเครียดเปนไปใน
ลักษณะ “นั่งจับเขาคุยกัน” สถานที่ในการจัดสนทนาควรเปนที่ที่ผูเขารวมสะดวกสบาย ปลอดโปรง
สงบ ไมมีส่ิงรบกวนจากภายนอก และใหผูเขารวมมีความรูสึกสบายใจที่จะแสดงความคิดเห็นได
อยางปลอดภัย 
 ง. เวลาที่ใชในการสนทนากลุม การสนทนากลุมแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 1.30 – 
2.30 ชั่วโมง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขอบเขตและลักษณะของปญหาที่ตองการศึกษา ลักษณะของผูเขารวม
สนทนาปฏิสัมพันธ ความเคลื่อนไหวภายในกลุม และบรรยากาศของการสนทนา 
 การวิเคราะหขอมูล (Content Analysisi) 
 ก. การบันทึกการสนทนากลุม สามารถกระทําได 3 วิธี ดังนี้ 1) การจดบันทึกและการ
ถอดความจากเทปอยางละเอียดทุกคําพูด และบันทึกบรรยากาศการสนทนาดวย วิธีนี้เหมาะ
สําหรับขอมูลที่สําคัญและจําเปน มีเวลาเพียงพอไมเรงรีบและจุดประสงคของการศึกษาตองการ
รายละเอียด เพื่อใชเปรียบเทียบใหความเห็นแตกตางในกลุมประชากรที่ตางกัน  เชน แยกตาม 
เพศ, อายุ, กลุมสถานะทางสังคม และภูมิลําเนา เปนตน 2) การจดบันทึกการสนทนา และบันทึก
เทปประกอบ วิธีนี้จะเนนการจดบันทึกอยางละเอียด ไมมีการถอดเทป เมื่อมีขอสงสัยก็จะฟงจาก
เทปประกอบเทานั้น วิธีนี้เหมาะสําหรับการวิจัยที่มีเวลาจํากัด การสนทนาใชเวลามาก และ
จุดประสงคของการวิจัยตองการเพียงขอมูลยอนกลับจากกลุมประชากรเพื่อการตัดสินใจเทานั้น  
3) การจดบันทึกอยางเดียวโดยไมตองบันทึกเทป วิธีนี้เหมาะสําหรับการวิจัยที่ใชเวลานอย ประเดน็
ในการวิจัยเปนเรื่องงายๆ ไมซับซอน หรือจัดกลุมสนทนาเพื่อศึกษาประกอบเทคนิคอื่นๆ 
 ข. การเตรียมขอมูลเพื่อการวิเคราะห สามารถทําได 2 วิธีคือ 1) การจัดหมวดหมูขอมูล
ดวยมือ วิธีการนี้ผูวิจัยจะกําหนดเคาโครงการวิเคราะหตามรายการของประเด็นในการสนทนากลุม 
หรือกําหนดตามขอสรุปของผูดําเนินการสนทนายืนยันกับขอมูลที่จดบันทึก และจัดหมวดหมูโดย
การทํารหัสลงในแตละชวงของขอมูล การทํารหัสอาจใชดินสอสีขีดเสนใต หรือใชเทคนิคการตัดปะ 
(cut and paste technique) คําพูดหรือขอความในบันทึกก็ได 2) การจัดหมวดหมูขอมูลดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูปที่กําลังที่กําลังไดรับความสนใจ และใหความสะดวกใน
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การจัดหมวดหมูขอมูลเชิงคุณภาพ คือ โปรแกรมที่เชื่อวา “The Ethnograph” โปรแกรมนี้จะใชใน
การลงรหัสเนื้อหาตางๆ ใหกับผูวิจัยและสามารถจัดหมวดหมูแยกประเด็นหัวขอตางๆ โดยไมตอง
ยุงยากเหมือนจัดทําดวยมือ 
 ค. การวิเคราะหขอมูล สามารถวิเคราะหได 2 ระดับ คือ การวิเคราะหเบื้องตนและการ
วิเคราะหอยางละเอียด 1) การวิเคราะหเบื้องตน คือ การวิเคราะหผลการสนทนา โดยรวมกันสรุป
และเสนอความคิดเห็นในกลุมของผูจัดการสนทนา ซึ่งจะดําเนินการทันทีเมื่อการสนทนามาแตละ
กลุมส้ินสุดลง เพื่อเปนการหาผลสรุปเบื้องตนจากขอคิดพบที่ไดจากการสนทนา และเพื่อหา
ขอผิดพลาดในการดําเนินการเพื่อนําไปปรับปรุงในการจัดสนทนาครั้งตอไป และปองกันการ
หลงลืมประเด็นของนักวิจัยเอง เนื่องจากขอมูลนั้นเปนขอมูลเชิงคุณภาพ และมีจํานวนมาก 2) การ
วิเคราะหอยางละเอียด (Content Analysis) ซึ่งเมื่อมีการจัดหมวดหมูขอมูลแลว ผูวิจัยสามารถ
วิเคราะหขอมูลไปตามหัวขอที่วางเคาโครงไว 
 ในการวิเคราะหเนื้อหาสามารถทําไดสองแนวทาง กลาวคือ แนวทางแรกเปนการ
วิเคราะหตามความหมายทางภาษา (manifest) โดยตรง และแนวทางที่สองนั้นเปนการวิเคราะห
ความหมายทางความรูสึกหรือนัยที่แฝงอยู (latent) ในคําพูดเหลานั้น โดยจะพิจารณาความ
คลายคลึงและความแตกตางกันของทัศนะและความคิดเห็นตางๆ และพยายามหาคําอธิบายวามี
ปจจัยอะไรบาง ที่ทําใหผูเขารวมสนทนาแตละกลุมมีทัศนะหรือความคิดเห็นที่เหมือนหรือแตกตาง
กัน ผูวิจัยควรพยายามนําเสนอความคิดเห็น และทัศนะที่เหมือนกันหรือขัดแยงกันไวดวย 
 การนําการจัดสนทนากลุมไปใช (Research Finding)  
 การวิจัยหนึ่งๆ อาจใชขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมอยางเดียว หรือใชรวมกับขอมูลที่
ไดจากการเก็บรวบรวมดวยวิธีอ่ืนๆ เชน ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก การสังเกตแบบ
มีสวนรวม การสํารวจ การทดลอง ซึ่งจะทําใหขอมูลที่ไดมีคุณภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการนํา
ผลการสนทนากลุมไปประยุกตสรางเปนแบบสอบถามเพื่อใชสํารวจกับกลุมประชากร การวิจัย
แบบสนทนากลุมมีการพัฒนาปรับปรุง และนําไปประยุกตใชในงานวิจัยตางๆ ไมวาจะเปนงานวิจยั
ดานการตลาด (Marketing Research) การโฆษณา การแพทย การศึกษา การกีฬา การบริหาร 
ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงคการใชที่แตกตางกันไป นอกจากนี้ การใชการวิจัยแบบสนทนากลุมไป
ประเมินความตองการจําเปนเพื่อการวางแผน (Need Assessment for Planning) ก็กําลังเปนที่
สนใจโดยทั่วไป เพราะเชื่อวา กระบวนการเคลื่อนไหวภายในกลุมจะชวยกําหนดความตองการ
จําเปนอยางแทจริงของแตละบุคคลได และจะทําใหไดความตองการจําเปนในระดับลึกอีกดวย 
(ประวิต เอราวรรณ 2539 : 89) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

   

49

งานวจิัยที่เกีย่วของ 

งานวิจัยในประเทศ 

 ศุภวรรณ หรรษภิญโญ (2539 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาสภาพและปญหาการ
บริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา ผลการวิจัย
พบวาการวางแผน มีการวางแผนงานธุรการ โดยดารสํารวจปญหาที่เกี่ยวของกับงานธุรการ  งาน
ธุรการ มีการจัดบุคลากรไดเหมาะสมกับลักษณะงาน โดยผูชวยผูบริหารงานฝายธุรการ  งานสารบรรณ 
งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และงานทะเบียนและสถิตขาราชการครูและลูกจาง ดําเนินการอยาง
ถูกตองตามระเบียบและเปนปจจุบัน การประเมิน มีการประเมินผลโดยคณะกรรมการการประเมินผล
ของโรงเรียน เมื่อส้ินสุดการดําเนินงานและนําผลการประเมินไปใชเพื่อพัฒนางานธุรการและปญหาที่
พบในการบริหารงานธุรการ คือ ขาดครูธุรการโดยตรง ตองใหครูปฏิบัติการสอนมาปฏิบัติงานธุรการ 
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานสารบรรณมีไมเพียงพอ  บุคลากรไมเห็นความสําคัญของการประเมิน  
บุคลากรในโรงเรียนยังใหความรวมมือไมดีพอในงานพัสดุ ขาดบุคลากรในการจัดทําแผน และ
ขาราชการครูที่ยายมาใหม ไมนําสมุดประวัติ / กพ.7 มาดวยหรือนํามาลาชา 
 สถาพร  ทองไทย (2539 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงาน
ธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 ผลการวิจัยพบวา
สภาพการบริหารงานธุรการ มีการวางแผนปฏิบัติงานประจําปโดยผูบริหาร ผูชวยผูบริหารและหัวหนา
งานธุรการรวมกันวางแผน มีการจัดหาหนังสือคูมือเกี่ยวกับงานธุรการไวใชในการปฏิบัติงาน  มีการ
จัดทําแผนภูมิโครงสรางสายงานธุรการเพื่อกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารงาน
ธุรการ  ผูบริหารโรงเรียนเปนผูพิจารณาสรรหาและมอบหมายใหบุคลากรเขาปฏิบัติงานธุรการ มีการ
จัดหองธุรการสําหรับปฏิบัติงานธุรการ หัวหนางานธุรการมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับงาน      
สารบรรณ มีการจัดทําหลักฐานการเงินและบัญชีตามที่กฎหมายกําหนดและระเบียบวาดวยการเงิน
กําหนด เจาหนาที่การเงินเปนผูเก็บรักษาหลักฐานทางการเงินและบัญชี มีคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
มีการจัดหาพัสดุตามความตองการใชของโรงเรียน มรการจัดทําทะเบียนครุภัณฑ  มีการตรวจรับ-จาย
พัสดุประจําป มีการจัดทําทะเบียนประวัติครู หัวหนางานธุรการรับผิดชอบจัดทําทะเบียนประวัติ
ลูกจางประจํา  หัวหนางานธุรการเปนผูรับผิดชอบติดตามและประเมินผลงานธุรการโดยการสังเกตและ
การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานและปญหาในการบริหารงานธุรการ คือ ขาดบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถดานงานธุรการและการวางแผน ขาดขอมูลดานงานธุรการเพียงพอสําหรับการวางแผน มี
วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในงานธุรการไมเพียงพอ ไดรับงบประมาณดานงานธุรการนอย การ
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ทําลายหนังสือราชการไมถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานการเงินและบัญชี  การเก็บรักษาพัสดุไมเปนไปตามระเบียบ
ที่กําหนด  การเบิกจายพัสดุไมเปนระบบที่รัดกุม การจัดทําทะเบียนตาง ๆ ไมถูกตองไมเปนปจจุบัน 
การจัดทําสถิติของโรงเรียนขาด  ขอมูล  มีขอมูลไมถูกตอง ขาดบุคลากรที่มีความรูและทักษะในการ
สรางเครื่องมือประเมินผลงานธุรการ ขาดเอกสาร  และคูมือเกี่ยวกับการประเมินผลงานธุรการ 
 วรการ  จันทะสาร (2539 : 111 - 112) ไดศึกษาการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
มัธยมศึกษา   สังกัดกรมสามัญศึกษา  ในเขตการศึกษา 9 ผลการศึกษาพบวา  
 1. ปญหาการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดกรมสามัญศึกษา  ใน
เขตการศึกษา 9 โดยภาพรวมและรายดานมีปญหาอยูในระดับนอย  เมื่อพิจารณาจําแนกตาม
ขนาดของโรงเรียนพบวา โดยภาพรวมและรายดานของโรงเรียนทุกขนาดมีปญหาอยูในระดับนอย 
ยกเวนงานดานการเงินและการบัญชีในโรงเรียนขนาดใหญมีปญหาอยูในระดับนอยที่สุด  และงาน
ดานพัสดุในโรงเรียนขนาดกลางมีปญหาอยูในระดับกลาง 
 2. การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดกรม
สามัญศึกษา  ในเขตการศึกษา 9 ที่มีขนาดแตกตางกันพบวา ทั้งในภาพรวมและรายดานมีปญหา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01โดยโรงเรียนขนาดกลางมีปญหามากกวาโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
 กัลยา  วิลาวรรณ  (2539 : 104-105) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการปฏิบัติงานของผูชวย
ผูบริหารฝายธุรการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา พบวามีปญหาบุคลากรฝาย
ธุรการไมเห็นความสําคัญในการเสนอแผนงาน-โครงการ การบริหารงานธุรการมีข้ันตอนตาม
ระเบียบราชการมาก กอใหเกิดความขัดแยงระหวางเจาหนาที่ธุรการและผูรับผิดชอบ ปญหาการ
สงหนังสือราชการของหนวยงานภายนอกลาชาทําใหดําเนินไมทันตามกําหนด ปญหาการยืมเงิน
สํารองจายและนําสงคืนไมตรงกําหนดเวลา ปญหาบุคลากรไมเพียงพอ ปญหาเกี่ยวกับการจัดทํา
ทะเบียนประวัติของขาราชการครูที่ยายมาปฏิบัติราชการและปญหาที่บุคลากรฝายธุรการไม
ประเมินผลเมื่อส้ินสุดการปฏิบัติงานโครงการ 
 บุญชู  กระดิ่งสาย (2539 : 118-119) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารธุรการ ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี พบวา มีปญหามากที่สุดในเรื่องการรับ-สง 
หนังสือราชการไมเปนปจจุบัน ปญหาเกี่ยวกับงบประมาณในการบริหารงานตางๆ ไมเพียงพอตอ
ความตองการและปญหาการจัดซื้อจัดจาง และการจัดทําทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑไมถูกตองตาม
ระเบียบราชการ 
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 ไพรัตน  ตันมิ่ง (2541 : 56-61) ไดศึกษาปญหาการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนเชียง
คาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พบวา  
 1. งานดานการวางแผนงานธุรการบางงานไมมีการประเมินผลการปฏิบัติงานครู- 
อาจารยสวนใหญไมเขาใจการเขียนโครงการ  ไมมีการจัดทําคูมือ  บางงานไมปฏิบัติตามแผนงาน
โครงการที่กําหนด  ขาดการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 
 2. งานดานการบริหารงานธุรการ การจัดแผนภูมิการบริหารงานไมสอดคลองกับการ
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ  ครูไมเขาใจบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 
 3. งานดานการบริหารงานสารบรรณ พบวา การออกหนังสือราชการลาชาไมทันตาม
กําหนดเวลา ครูที่ปฏิบัติหนาที่สารบรรณมีคาบสอนมากทําใหเปนอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่  
การทําลายหนังสือไมถูกตอง 
 4. งานดานการบริหารการเงินและการบัญชี พบวา การเงินไมเปนไปตามแผน   
ผูปฏิบัติหนาที่รับจายเงินกับทําบัญชีเปนคนเดียวกัน เปนการไมสอดคลองกับระบบควบคุมภายใน
ของสวนราชการ 
 5. งานดานการบริหารงานพัสดุ พบวา การดําเนินการจัดซื้อไมถูกตอง   มีการแบงซื้อ
พัสดุเพื่อใหวงเงินต่ํากวาการสอบราคา  การจัดทําบัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑไมเปนปจจุบัน  ไมมี
การจําหนายพัสดุออกจากบัญชีและทะเบียน 
 6. งานดานการบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชครูและลูกจาง พบวา ไมเปน
ปจจุบัน  ขาดเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยตรง 
 7. งานดานประเมินผลงานธุรการ พบวา แบบประเมินผลไมไดมาตรฐาน  ไมมีการ
วิเคราะหผลการประเมินเพื่อปรับปรุง และไมมีบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง 
 ธนะยศ  สายปริญโญ (2542 : 146) ไดศึกษาการบริหารโรงเรียนรวมศูนยสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษากิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม พบวา งานธุรการ การเงินและพัสดุ 
ถือวาเปนงานสําคัญของผูบริหารโรงเรียนเชนกัน เพราะเปนการสงเสริมและอํานวยความสะดวก
ในการบริหารงานกิจกรรมของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ เปรียบเสมือนแขนขาที่คอยสนับสนุนให
งานอื่น ๆ ดําเนินไปดวยความเรียบรอย งานธุรการ การเงิน และพัสดุ ประกอบดวยงานสารบรรณ 
งานทะเบียน และสถิติตางๆ  งบประมาณ งานพัสดุ งานการเงินและพัสดุของโรงเรียนไวอยางเปน
ระบบ 
 นิพล  เทศนอย (2542 : 62-63) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องปญหาการปฏิบัติงาน ธุรการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน พบวา ปญหาการปฏิบัติงานธุรการ
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ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาพรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ทุกดานมีปญหาอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือดานการ
บริหารงานพัสดุ ดานการวางแผนธุรการ ดานการบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการครูและ
ลูกจาง ดานการบริหารงานสารบรรณ ดานการประเมินผลงานธุรการ ดานการบริหารงานธุรการ
และดานการบริหารการเงินและการบัญชี โรงเรียนขนาดใหญ ในภาพรวมมีปญหาอยูในระดับนอย 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานมีปญหาอยูในระดับนอย โรงเรียนขนาดกลางในภาพรวมมี
ปญหาอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีปญหาอยูในระดับปานกลางสองดาน คอื 
ดานการวางแผนธุรการ และดานการบริหารงานพัสดุ และมีปญหาอยูในระดับนอย คือ การ
ประเมินผลงานธุรการ ดานการบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการครูและลูกจางดานการ
บริหารงานธุรการดานการบริหารการเงินและการบัญชี และดานการบริหารงานสารบรรณโรงเรียน
ขนาดเล็ก ในภาพรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานมี
ปญหาอยูในระดับปานกลาง 
 จันทรา   ทันดร  (2543:63-78) ไดศึกษาความตองการของผูรับบริการจากหนวยงาน
ธุรการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวาผูรับบริการจากหนวยงานธุรการตองการ
ใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว ถูกตอง จัดหาวัสดุ อุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวก
ติดตามเรื่องและสงเอกสารตรงเวลาและใหบริหารซอมบํารุงรักษาอุปกรณสํานักงานใหใชการไดดี
สภาพปจจุบันของการปฏิบัติงานธุรการ พบวา บุคลาผูรับผิดชอบมีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานแตมีภาระงานตองรับผิดชอบ ปญหาที่พบ คือ บุคลากรไมเพียงพอ ขาดความรับผิดชอบ 
อุปกรณไมเอื้อตอความสะดวกในการใช คุณภาพไมดี มีข้ันตอนมากและขาดการประสานงาน 
 ชนะ   อปราชิตา (2544) ไดทําการวิจัย เร่ืองปญหาการบริหารงานธุรการในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี พบปญหาการบริหารงานธุรการ คือ 
ผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน ขาดความรูความเขาใจในระเบียบปฏิบัติงานพัสดุ การประเมินผลงาน
ธุรการ การเก็บรักษาทะเบียนและสถิติขาราชการครูและลูกจาง ไมเปนปจจุบัน ความลาชาใน
ระบบงานสารบรรณ ขาดการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ วัสดุอุปกรณไมเพียงพอตอการ
บริหารงาน และการกํากับติดตามผลการปฏิบัติงานคอนขางนอย 
 สัจจาภรณ   นิลพันธุ (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการประเมินแผนปฏิบัติงานธุรการที่
สงผลตอการปฏิบัติงานธุรการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 
พบวา การปฏิบัติงานธุรการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก รายดานอยูใน
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ระดับมากที่สุด 3 ดาน คือ การบริหารงานสารบรรณ การบริหารงานการเงินและการบัญชีและการ
บริหารงานพัสดุ 
 อุไรรัตน  ยามชุติ  (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลกระทบตอ
ความสําเร็จของการเรียนบริหารธุรกิจของนักศึกษาไทยในระดับปริญญาโท” ผลการวิจัยพบวา ผล
การทดสอบสุดทายเปนเรื่องเกี่ยวกับความพยายามของนักเรียน  ความแตกตางระหวางคะแนน
ของนักเรียนที่มีการแสดงออกมากกับนักเรียนที่มีการแสดงออกนอย  นักเรียนที่เรียนดีมีการใช
คอมพิวเตอรและสารสนเทศมากและบอยกวา ,  มีความเขาใจในหลักสูตรการเรียน ,  และใชเวลา
ไปกับการเรียนมากกวา 
 ธํารง  ศรีทิพย (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
ธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา” สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัย พบวา ระดับ
การบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดราชบุรีดานการ
บริหารงานการเงินและการบัญชี การบริหารงานพัสดุ การบริหารงานสารบรรณ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากทุกดาน 
 
งานวิจัยตางประเทศ 

 มัคกัฟฟ (Mc Guffey 1980 : 5)  ไดศึกษาวิจัยกาบริหารงานธุรการของโรงเรียนใน
สหรัฐอเมริกา โดยหาขอมูลจากผูปฏิบัติหนาที่งานธุรการและการเงิน โดยเฉพาะในระดับหัวหนา 
เมื่อป ค.ศ. 1980 มีผลการวิจัยที่สําคัญคือ 
 1. ผูบริหารงานธุรการโรงเรียนใหความสําคัญกับงานการเงินในระดับสูงมากที่สุด โดย
ใหเหตุผลวาเปนงานที่ตองรับผิดชอบมากกวางานอื่น ๆ 
 2. ผูบริหารงานธุรการที่มีใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถ มักจะไดรับความ
เชื่อถือในการบริหารงาน 
 3. สภาพการบริหารงานมีความสลับซับซอน การมอบหนาที่การงานแกบุคลากรแตละ
คนจําเปนตองดําเนินการอยางรอบคอบ 
 4. ผูบริหารงานธุรการหรือผูที่รับผิดชอบงานธุรการ ควรไดรับการฝกอบรมกอน
มอบหมายตําแหนงหนาที่ โดยเนนการสรางทักษะในเรื่องของการมอบหมายภารกิจ (delegation) 
การสรางแรงจูงใจ (motivation) การติดตามและควบคุมงาน (monitoring and control) รวมทั้ง
การฝกอบรมใหมีความรอบรู ความชํานาญในดานระเบียบงานธุรการโดยตรง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

   

54

 เวบสเตอร (Webster 1980 : 4843-A) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธในการ
ทํางานระหวางหัวหนางานธุรการในโรงเรียนประจําตําบลกับที่ปรึกษางานธุรการระดับภาคโดยมี
จุดประสงคที่จะศึกษาถึงลักษณะของความสัมพันธ และวิธีสรางความพันธไดดีข้ึน พบวาที่ปรึกษา
งานธุรการมีสวนสนับสนุนประสิทธิภาพในการทํางาน ประสิทธิภาพในการใชเวลา ความสามารถ
ในการบริหารงานการเงินของหัวหนางานธุรการในโรงเรียนประจําตําบล สวนหัวหนางานธุรการใน
โรงเรียนประจําตําบลนั้น มีสวนสนับสนุนที่ปรึกษางานธุรการระดับภาคใต ดวยการใชแหลง
ทรัพยากรและบริการของที่ปรึกษางานธุรการทั้งภาค 
 Black (1983 : 922-4) ทําการศึกษาการจัดการการเงินในวิทยาลัยชุมชนของรัฐอาริโซ
นา มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาผลกระทบของการลดคาใชจายทางการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนอาริ
โซนา โดยมีเปาหมายเพื่อประเมินระบบการจัดการทางการเงิน คณะผูบริหาร รวมทั้งรายไดและ
คาใชจายผลการวิจัยพบวา ปญหาในการควบคุมรายจาย คือ การเพิ่มระดับของผูบริหาร มี
คาใชจายเพิ่มสูงขึ้น คาใชจายเกี่ยวกับการเรียนสูงขึ้น มีผูสมัครเขาเรียนนอย ปญหาเกี่ยวกับ
รายได คือ เงินชวยเหลือจากรัฐนอยลงงบประมาณมีนอยและไมมีการพัฒนารายได 

 ริชารดสัน (Richardson 1984 : 2317-A) ไดศึกษาถึงความสัมพันธของประสบการณ
และการฝกอบรมผูบริหารงานธุรการของโรงเรียนในรัฐโอไฮโอที่มีตอการเลือกแนวปฏิบัติของ   
พฤติกรรมผูนํา โดยมีจุดมุงหมายเพื่ออธิบายพฤติกรรมทั่ว ๆ ไปของผูนํา และการพัฒนาวิชาชีพ
ของผูบริหารงานธุรการที่มีประสิทธิภาพในรัฐโอไฮโอ โดยทําการศึกษาสํารวจความคิดเห็นของ
ผูอํานวยการโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา รวมทั้งผูบริหารงานธุรการ
โรงเรียนเกี่ยวกับแนวคิดที่มีตอการบริหารงานธุรการโรงเรียนและพฤติกรรมผูนําในปจจุบัน รวมทั้ง
ศึกษาวาพฤติกรรมผูนําของเขามีอิทธิพลมาจากการฝกอบรมและประสบการณในการเปนผู
บริหารงานธุรการในโรงเรียนตองมีความสามารถในการจัดองคการและตอบสนองความตองการ
ของสมาชิก 

 วิลเลี่ยม  (William 1986 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความตองการของ
ผูบริหารที่เหมาะสําหรับการบริหารจัดการของโรงเรียนในโรงเรียนของรัฐโอไฮโอ“ ผลการวจิยัพบวา 
1.  ผูบริหารมีความเขาใจและมีความตองการไมแตกตางจากผูบริหารโรงเรียนในฐานะโรงเรียน
ประจํารัฐโอไฮโอ  2.  ไดขอบงชี้ทางแกปญหาในการบริหารจัดการฐานะโรงเรียนประจํารัฐโอไฮโอ 
3.  พื้นที่จํากัดทั้ง 15  พื้นที่ ไดรับการสนับสนุนในการบริหารจัดการโรงเรียน ภายใตการจัดการ
ของโรงเรียนของรัฐโอไฮโอ  4.  โรงเรียนตําบล 10 โรงเรียน ที่มีลักษณะตรงตามหลักการ  สําหรับ
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การวัดระดับความตองการในการบริหารจัดการโรงเรียน  5. โรงเรียนในกลุมที่ทําการวิจัย  ที่ไมได
หลักการและไมสามารถวัดได  จะตองหาหลักเกณฑที่มีคุณสมบัติไดมาตรฐาน 

 อัล-ซีบีด (Al-Schebeed  1991 : 1950-A-1951-A) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องผลของ
ส่ิงจูงใจ ทางการเงินซึ่งอาศัยผูเรียนจบแลวที่มีตอการลงทะเบียนเรียน : กรณีโรงเรียนมัธยมศึกษา
สายเทคนิคของซาอุดิอารเบีย มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาขอตกลงที่วา ผลประโยชนทางการเงินมี
ผลกระทบตอการตัดสินใจของนักเรียนในการเลือกประเภทโรงเรียนอยางไรบาง ปญหาของการ
วิจัยที่ศึกษาครั้งนี้คือ มุงศึกษาวาสิ่งจูงใจทางการเงินที่ใชเพื่อเพิ่มทักษะและความรูทางเทคนิคใน
แรงงานของชาวซาอุดิอารเบียหรือไม และความตองการผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคในตลาดที่มีสูงใน
ฐานะที่เปนตัวแทนของคาจางที่สูงขึ้น กระตุนใหมีการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนเทคนิคหรือไม 
ผลการวิจัยปรากฏวา 
 1. การเสนอใหเงินเดือนสูง ๆ แกผูเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนและวิทยาลัยเทคนิค 
เพิ่มจํานวนผูลงทะเบียน 
 2. การเสนอใหส่ิงจูงใจวาจะใหเรียนตอวิทยาลัยเทคนิคเพิ่มจํานวนผูลงทะเบียนเรียน 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการดึงดูดใจนักเรียนใหลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยมสายเทคนิค 
 3. ไมพบวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระหวางคาจางในตลาดใน
ผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคกับการลงทะเบียนเรียน 
 ไพ (Pye 1991 : 2636 – A 2637 –A) ไดวิเคราะหเปรียบเทียบความเปนธรรมดาน
การเงินโรงเรียนโดยใชหลักสูตรการเงินโรงเรียน ในรัฐแคนซัสระหวางป 1979-1989 ความมุง
หมายของการศึกษาคนควา เพื่อวิเคราะหความเปนธรรมของนักเรียนตาม พ.ร.บ.ความเสมอภาค
ของเขตโรงเรียนรัฐแคนซัส ค.ศ. 1973 ในระยะเวลา 10 ป คือ 1978-1988 โดยใชมาตรฐานความ
เปนธรรม 2 ประการ คือ ความเปนธรรมของทรัพยากรและความเปนกลางของงบประมาณที่ผานๆ 
มา มาตรฐานความเปนธรรมของนักเรียนในรัฐแคนซัส มาดําเนินการและประเมินผล 
 แมรีแอน (Marianne 2000 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนางานธุรการใน Buffalo 
commercial colleges ตามความคิดเห็นของผูรับบริการและผูใหบริการ พบวาทั้งโดยภาพรวม
และแยกเปนรายดานการพัฒนางานธุรการอยูในระดับมากและตามความคิดเห็นผูรับบริการมี
ความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
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สรุป 

จากวรรณกรรมที่เกี่ยวของ การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล ได
กําหนดงานของสถานศึกษา ไดกําหนดงานดานตางๆ ไดแก การดําเนินงานวิชาการ งบประมาณ 
บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป แตสําหรับกรอบงานธุรการ ประกอบดวย งบประมาณ 
บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป ดังนั้น ส่ิงที่ผูบริหารจะตองมีการวางแผนดําเนินงานให
สอดคลองและเหมาะสม คํานึงถึงความเปนระเบียบเรียบรอย ถูกตองและความสมบูรณของขอมูล
เพื่อสะดวกตอการนําไปใช บุคลากรที่จะปฏิบัติหนาที่ที่ ได รับมอบหมายดวย เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตอการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
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บทที ่3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อทราบการปฏิบัติงานธุรการภายในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive 
research) โดยใชสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 เปนหนวย
วิเคราะห (unit of analysis) มี 2 กลุม คือ กลุมผูใหบริการ ไดแก รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝาย
ธุรการ เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป เจาหนาที่สารบรรณ เจาหนาที่การเงิน เจาหนาที่งานพัสดุ 
เจาหนาที่งานทะเบียน จํานวน 6 คน และกลุมผูใชบริการ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา รอง
ผูอํานวยการสถานศึกษาฝายวิชาการ รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายปกครอง รองผูอํานวยการ
สถานศึกษาฝายบริการ ครูมัธยมศึกษาตอนตน ครูมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 6 คน เปนผูให
ขอมูล เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีระบบ และบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย ได
กําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

วิธีการศึกษาและขั้นตอนของการวิจัย 

 เพื่อเปนแนวทางสําหรับดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่วางไว ผูวิจัยได
กําหนดรายละเอียด และข้ันตอนการดําเนินการวิจัยไวเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ขั้นเตรียมโครงการวิจัย  เพื่อใหเปนระบบการดําเนินงานตามโครงการ  
โดยการศึกษาสภาพปญหาการปฏิบัติงานของธุรการของเจาหนาที่ฝายธุรการในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตการศึกษานครปฐมเขต 1 โดยศึกษา เอกสาร ตํารา ขอมูล สถิติ สารสนเทศ 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ นําผลมาจัดทําโครงการวิจัยตามคําแนะนําและความเห็นชอบของอาจารย
ที่ปรึกษา เสนอโครงการวิจัยตอภาควิชา เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงการวิจัยจากบัณฑิต
วิทยาลัย 
 ตอนที่ 2 ดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัย ไดทําการสรางเครื่องมือการทดลอง
และการปรับปรุงแกไขขอบกพรองของเครื่องมือและนําเครื่องมือที่ไดไปตรวจสอบคุณภาพโดยวิธี
หาความเที่ยงตรงดาน เนื้อหา และความเชื่อมั่น ไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง นําขอมูลที่เก็บ
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รวบรวมได มาทําการตรวจความถูกตอง  วิเคราะหขอมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะหขอมูล 
แลวเขียนรายงานผลการวิจัย 
 ตอนที่ 3 ขั้นรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการเสนอรางรายงานผลการวิจัยตอ
คณะกรรมการผูควบคุมสารนิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงและแกไขตามที่
คณะกรรมการเสนอแนะ  พิมพและสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 

แผนแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive  research)  มีแผนแบบการวิจัย   
แบบกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณไมมีการทดลอง (the one, shot, non-experimental 
case study) เขียนเปนแผนผัง ไดดังนี้ 

 

 

 

 

 
  S  หมายถึง   ประชากรที่ศึกษา 
  X  หมายถึง   ตัวแปรที่ศึกษา 
  O  หมายถึง  ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
 
ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี ้ ไดแกสถานศกึษาสงักัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
นครปฐม เขต 1 ที่จัดการเรยีนการสอนในชวงชัน้ที ่3 และ 4 (สังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม) จํานวน
13 โรงเรียนไดแก 1) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั 2 หลวงพอเงิน
อนุสรณ 3) โรงเรียนราชินีบูรณะ 4) โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย 5) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  
6) โรงเรียนสระกระเทียมวทิยาคม 7) โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม 8) โรงเรยีนโพรงมะเดื่อ
วิทยาคม 9) โรงเรียนกาํแพงแสนวทิยา 10) โรงเรียนมัธยมฐานบนิกําแพงแสน 11) โรงเรียนศาลา
ตึกวิทยา 12) โรงเรียนคงทองวทิยา  13) โรงเรียนบานหลวงวทิยา 

 

O 

X S 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 59

ผูใหขอมูล 
 ไดแกบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 1 ที่
จัดการเรียนการสอนในชวงชั้นที่ 3 และ 4 (สังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม)  จํานวน 13 โรงเรียนๆ ละ
12 คน  โดยแบงออกเปน 2 กลุมคือ กลุมผูใหบริการ ไดแก รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝาย
ธุรการ เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป เจาหนาที่งานสารบรรณ  เจาหนาที่งานการเงิน  เจาหนาที่งาน
พัสดุ  เจาหนาที่งานทะเบียนคนประวัติ  จํานวน 6 คน และกลุมผูใชบริการไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายวิชาการ  รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายปกครอง  
รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายบริการ ครูมัธยมศึกษาตอนตน ครูมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน   
6  คน รวมโรงเรียนละ 12  คน   รวม 13  โรงเรียนมีผูใหขอมูลทั้งหมด  156  คน   รายละเอียดตาม
ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนประชากรและจํานวนผูใหขอมูลแตละโรงเรียน 
ผูใหขอมูล 

ผูใชบริการ ผูใหบริการ 
 

ประชากร 
(สถานศึกษา) 

ผูอ
ําน
วย
กา
ร 

รอ
งผ
อ.ฝ

าย
วิช
าก
าร 

รอ
งผ
อ.ฝ

าย
ปก
คร
อง

 

รอ
งผ
อ.ฝ

าย
บร
ิกา
ร 

คร
ู ม.
ตน

 

คร
ู ม.
ปล
าย

 

รอ
ง ผ

อ.ฝ
าย
ธุรก

าร 

บริ
หา
รงา

นท
ั่วไป

 

สา
รบ
รรณ

 

กา
รเง
ิน 

งาน
พัส

ดุ 

งาน
ทะ
เบีย

นป
ระว

ัติ 

 
รวม 

ทั้งหมด 

1. โรงเรียน 
พระปฐมวิทยาลัย 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
12 

2. โรงเรียน 
พระปฐมวิทยาลัย 2ฯ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
12 

3. โรงเรียน 
ราชินีบูรณะ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
12 

4. โรงเรียน 
สิรินธรราชวิทยาลัยฯ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
12 

5. โรงเรียน 
ศรีวิชัยวิทยา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
12 

6. โรงเรียน 
สระกระเทียมวิทยาคม 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
12 

7. โรงเรียน 
วัดหวยจรเขวิทยาคม 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
12 

8. โรงเรียน 
โพรงมะเดื่อวิทยาคม 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
12 

9. โรงเรียน 
กําแพงแสนวิทยา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
12 

10. โรงเรียน 
มัธยมฐานบินฯ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
12 

11. โรงเรียน 
ศาลาตึกวิทยา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
12 

12. โรงเรียน 
คงทองวิทยา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
12 

13. โรงเรียน 
บานหลวงวิทยา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
12 

รวม 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 
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ตัวแปร 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย  

 1. ตัวแปรพื้นฐาน  เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
ไดแก  เพศ  อายุ  ตําแหนง  ระยะเวลาที่อยูในตําแหนงงาน   
 2. ตัวแปร   ไดแก  ระดับการปฏิบัติงานธุรการภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  การเกณฑสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล 
     

  2.1  การบริหารงบประมาณ  
   2.1.1 การจัดทําและเสนอของบประมาณ 

   2.1.2 การจัดสรรงบประมาณ   
   2.1.3 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผล
การดําเนินงาน   
   2.1.4 การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา   
   2.1.5 การบริหารการเงิน  
   2.1.6 การบริหารบัญชี    

2.1.7 การบริหารพัสดุและสินทรัพย   
   2.2  งานบริหารบุคคล  ประกอบดวย  
   2.2.1 การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
   2.2.2 การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 
   2.2.3 การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
   2.2.4 วินัยและการรักษาวินัย 
   2.2.5 การออกจากราชการ   
  2.3  การบริหารงานทั่วไป ประกอบดวย 

 2.3.1 การดําเนินงานธุรการ 
 2.3.2 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.3.3 การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
2.3.4 การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
2.3.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
2.3.6 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.3.7 การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ  
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2.3.8 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
2.3.9 การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
2.3.10 การรับนักเรียน 
2.3.11 การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ  

และตามอัธยาศัย 
2.3.12 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
2.3.13 การสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
2.3.14 การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
2.3.15 การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล  

ชุมชนองคกร  หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
2.3.16 งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น 
2.3.17 การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
2.3.18 งานบริการสาธารณะ 
2.3.19 งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น   

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 2 ประเภทมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ตอนที่1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม   
ในเรื่อง เพศ อายุ  ประสบการณในการทํางาน  ระดับการศึกษา   ตําแหนงหนาที่  จํานวน  5  ขอ 

 ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการตามขอบขายและภารกิจการ
บริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตรสวน  
ประมาณคา 5 ระดับของไลเคอรท (Likert’s five rating  scale )โดยกําหนดคาคะแนนของชวง
น้ําหนักเปน 5 ระดับ  ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 

    ระดับ 1 หมายถึง  การปฏิบัติงานธุรการอยูในระดับนอยที่สุด   ใหน้ําหนักคะแนน
เทากับ  1  คะแนน 
 ระดับ 2 หมายถึง  การปฏิบัติงานธุรการอยูในระดับนอย   ใหน้ําหนักคะแนนเทากับ   
2  คะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง  การปฏิบัติงานธุรการอยูในระดับปานกลาง   ใหน้ําหนักคะแนน
เทากับ  3  คะแนน 
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 ระดับ 4 หมายถึง  การปฏิบัติงานธุรการอยูในระดับมาก   ใหน้ําหนักคะแนนเทากับ   
4  คะแนน 
 ระดับ 5 หมายถึง  การปฏิบัติงานธุรการอยูในระดับมากที่สุด   ใหน้ําหนักคะแนน
เทากับ  5  คะแนน 

 การสนทนากลุม แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานธุรการภายในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 การสนทนากลุม (Focus group) โดยนําผลวิเคราะห
ที่ไดจากแบบสอบถามมาจัดสัมมนากลุม ประกอบดวย  ผูวิจัยเปนผูดําเนินการสนทนากลุม  ครู
ปฏิบัติหนาที่ฝายธุรการโรงเรียนเปนผูจดบันทึก  ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน  2 คน  รองผูบริหาร
สถานศึกษาฝายธุรการจํานวน 4  คน  และครูผูปฏิบัติงานธุรการ  จํานวน 4 คน รวมเปน 10 คน 
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 1 

การสรางเครื่องมือ 
1. ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปน

นิติบุคคล  แลวนําผลการศึกษามาปรับปรุงเครื่องมือโดยการปรึกษาอาจารยผูควบคุมสารนิพนธ 
2. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  (content  validity )    โดยนําแบบสอบถามให

อาจารยที่ปรึกษาปรับปรุงแกไข นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงใหสอดคลอง
กัน โดยวิธีการหาคาความสอดคลอง (Index of Item – Objective Congruence (IOC) 

3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2 จํานวน 6 โรงเรียน  โรงเรียนละ 6 คน (ผูบริหาร 
1 คน ผูชวยผูบริหาร 2 คน ครูผูสอน 2 คนและผูปฏิบัติงานธุรการ 1 คน) ผูตอบแบบสอบถาม
ทั้งสิ้น 36 คน 

4. นําคะแนนสอบถามที่ไดกลับมาหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ตามวิธีของ 
ครอนบาค (Cronbarch) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha  coefficient) ผลที่ได .9677 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 

1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูสอบถามใชความถี่  ( f )  และคารอยละ  (%) 
2. การวิเคราะหเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 1 การปฏิบัติงานธุรการคูมือการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล อยูในระดับใดใชวิธีจําแนกโดยนําคาเฉลี่ยของ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 64

คะแนนที่ได ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากการตอบแบบสอบถาม  ไปเทียบกับ
คะแนนเฉลี่ย 

3. การวิเคราะหเพื่อตอบคําถามวิจัย  ขอ  2 ความแตกตางความคิดเห็นเกี่ยวกับ
จํานวนผูใหบริการ ไดแก รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายธุรการ เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป 
เจาหนาที ่สารบรรณ เจาหนาที ่การเงิน เจาหนาที ่พัสดุ เจาหนาที ่งานทะเบียนคนประวัติ 
จํานวน 6 คน และกลุมผูใชบริการไดแก ผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
รองผูอํานวยการสถานที่ฝายปกครอง รองผูอํานวยการฝายบริการ ครูมัธยมศึกษาตอนตน ครู
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 6 คน ภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 1 ใชเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ( X )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) โดยนําคะแนน
ของกลุมผูนิเทศและกลุมครูผูสอน มาเปรียบเทียบกัน 

4. การตอบคําถามการวิจัยขอ 3 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานธุรการของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ใชการสนทนากลุม (focus 
group) โดยใชกรอบการปฏิบัติงานธุรการ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล 
ประกอบดวยงานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป (Content  analysis) โดย
ผูวิจัยซึ่งเปนผูดําเนินการสนทนากลุม ครูปฏิบัติหนาที่ฝายธุรการโรงเรียนเปนผูจดบันทึกการ
สนทนา  ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 2 คน รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายธุรการ จํานวน 4 คน 
ครูผูปฏิบัติหนาที่ฝายธุรการในสถานศึกษา จํานวน 4 คน   สังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม ในเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 รวมทั้งสิ้น 10 คน   

5. ผลการสัมมนากลุม  เพื่อหาแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานธุรการภายใน
สถานศึกษา ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 65

สรุป 
 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย แบงเปน 2 กลุม คือกลุมผูใชบริการ 78 คน ประกอบดวย 
ผูบริหารโรงเรียน 13 คน ผูชวยฝายวิชาการ ผูชวยฝายปกครอง   ผูชวยฝายบริการ รวมทั้งสิ้น  
39 คน (ฝายละ 3 คน) ครูมัธยมศึกษาตอนตน (ชวงชั้นที่ 3) และครูมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชวงชั้น
ที่ 4) จํานวน 26 คน (ชวงชั้นละ 13 คน)  กลุมผูใหบริการ จํานวน  78  คน ประกอบดวย ผูชวยฝาย
ธุรการ  จํานวน  13  คน  เจาหนาที่ฝายธุรการ จํานวน 13 คน  เจาหนาที่งานสารบรรณ จํานวน  
13  คน เจาหนาที่การเงิน จํานวน 13 คน เจาหนาที่พัสดุ จํานวน 13 คน  เจาหนาที่งานทะเบียน
และสถิติ จํานวน 13 คน รวมจํานวนผูใหขอมูล 2 กลุม  156 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถาม จํานวน 1  ฉบับ โดยใชการปฏิบัติงานธุรการตามกรอบงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
เปนนิติบุคคล ประกอบดวย งานงบประมาณ งานบุคคลและงานบริหารทั่วไป นําขอมูลมา
วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ (f) คารอยละ (%)  คาคะแนนเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานธุรการ มีลักษณะเปน
แบบการสนทนากลุม การนําเสนอขอมูลเปนการบรรยายสภาพของปญหา อุปสรรค และความ
ตองการของผูรับบริการงานธุรการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม 
เขต 1    

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



66 

 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การดําเนินการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยเรื่อง “การ
ปฏิบัติงานธุรการภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1” ผูวิจัยได
นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรที่ใชในการวิจัย ซึ่งประกอบดวย จํานวน 
ผูใหบริการ ไดแก รองผูอํานวยการสถานศึกษา ฝายธุรการ เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป เจาหนาที่ 
สารบรรณ เจาหนาที่การเงิน เจาหนาที่พัสดุ เจาหนาที่งานทะเบียนคนประวัติ จํานวน 6 คน และ
กลุมผูใชบริการไดแก ผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการฝายวิชาการ รองผูอํานวยการสถานที่
ฝายปกครอง รองผูอํานวยการฝายบริการ ครูมัธยมศึกษาตอนตน ครูมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จํานวน 6 คน รวม 156 คน ไดรับการตอบกลับคืนมาครบทั้ง 13 สถานศึกษา  คิดเปนรอยละ 100 
เมื่อไดรับขอมูลจากแบบสอบถามแลว ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
โดยใชตารางประกอบคําบรรยายและการพรรณนาความโดยแบงรายละเอียดออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 สภาพการปฏิบัติงานธุรการภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐมเขต 1 ประกอบดวย การบริหารงานงบประมาณ การบริหารบุคคล และการ
บริหารงานทั่วไป 
 ตอนที่ 3 ความแตกตางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะห การสนทนากลุม (focus group) เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
งานธุรการภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 ซึ่งไดจากการ
สัมมนากลุม 
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ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 
13 คน รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายธุรการ จํานวน 13 คน รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝาย
ธุรการ จํานวน 13 คน รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายบริการ จํานวน 13 คน รองผูอํานวยการ
สถานศึกษาฝายปกครอง จํานวน 13 คน เจาหนาที่งานสารบรรณ จํานวน 13 คน เจาหนาที่
การเงิน จํานวน 13 คน เจาหนาที่พัสดุ จํานวน 13 คน เจาหนาที่งานทะเบียนประวัติ จํานวน 13 
คน ครูมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 13 คน ครูมัธยมตอนปลายจํานวน 13 คน จํานวน 156 คน เมื่อ
จําแนกตามสถานภาพการดํารงตําแหนงในหนาที่การงาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง 
เวลาในการทํางาน ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ ( f ) และคารอยละ ( % ) 
ตารางที่ 4 สถานภาพขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
1. เพศ   

ชาย 72 46.15 
หญิง 84 53.85 

รวม 156 100.00 
2. อาย ุ   

ไมเกิน 25 ป 0 0.00 
26-35 11 7.05 
36-45 58 37.18 
46  ปข้ึนไป 87 55.77 

รวม 156 100.00 
3.  ระดับการศึกษา   

ต่ํากวาปริญญา 3 1.92 
ปริญญาตรี 114 73.08 
สูงกวาปริญญาตรี 39 25.00 

รวม 156 100.00 
4.  ตําแหนง   
ผูบริหารสถานศึกษา  13 8.33 
รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายธุรการ 13 8.33 
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 13 8.33 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
4.  ตําแหนง   
เจาหนาทีง่านบริหารทัว่ไป 13 8.33 
รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายปกครอง 13 8.33 

เจาหนาทีง่านสารบรรณ 13 8.33 
รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายบริการ 13 8.33 
เจาหนาทีง่านการเงนิ 13 8.33 
ครูมัธยมศึกษาตอนตน 13 8.33 
เจาหนาทีง่านพัสดุ 13 8.33 
ครูมัธยมศึกษาตอนปลาย 13 8.33 
เจาหนาทีง่านทะเบยีนประวตัิ 13 8.33 

รวม 156 100.00 
5. เวลาในการทํางาน   

ไมเกิน 5 ป 12 7.74 
6-10 21 13.55 
11-15 20 12.90 
16-20 35 21.94 
21-25 28 18.06 
26  ปข้ึนไป 40 25.81 

รวม 156 100.00 
 
 จากตารางที่ 4 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 84 คน คิด
เปนรอยละ 53.85 รองลงมา เพศชายจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 46.15  อายุ 46 ปข้ึนไป มาก
ที่สุดจํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 55.77 อายุ 26-35 ป นอยที่สุด จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 
7.05 ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุดจํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 73.08 ต่ํากวาปริญญา
ตรี นอยที่สุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.92 ตําแหนงมีจํานวนเทากัน ทั้ง 12 ตําแหนง จํานวน 
13 คน คิดเปนรอยละ 8.33 เวลาในการทํางาน 26 ปข้ึนไป มากที่สุดจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 
25.81 ไมเกิน 5 ป นอยที่สุด จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 7.74 
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ตอนที่ 2  การปฏิบัติงานธุรการภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐมเขต 1 
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทราบสภาพการปฏิบัติงานธุรการภายในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย ( X ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะหดังตารางที่ 5-8 

ตารางที่ 5  สภาพการปฏิบัติงานธุรการภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐมเขต 1 โดยภาพรวม (N = 13) 

งานธรุการในสถานศึกษา x  SD ระดับ 
การบริหารงบประมาณ 4.176 0.577 มาก 
งานบริหารบุคคล 3.858 0.652 มาก 
การบริหารงานทัว่ไป 3.993 0.528 มาก 

รวม 4.012 0.503 มาก 

จากตารางที่ 5 พบวาโดยภาพรวมการบริหารงานธุรการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 
( X  = 4.012, S.D. = .503) และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับการปฏิบัติงานธุรการ
อยูในระดับมากทั้งสามดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก การบริหารงาน
งบประมาณ มีคาเฉลี่ย ( X  = 4.176, S.D. = .577) การบริหารงานทั่วไป มีคาเฉลีย่ ( X  = 3.993, 
S.D = .528) และการบริหารบุคคล มีคาเฉลี่ย ( X  = 3.858, S.D. = .652) ตามลําดับ  

ตารางที่ 6  สภาพการปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณ (N=13) 
การบรหิารงบประมาณ x  SD ระดับ 

1. การจัดทาํและเสนอของบประมาณ 4.301 0.637 มาก 
2. มีการจัดสรรงบประมาณ 4.231 0.699 มาก 
3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ

ใชเงินและผลการดําเนินงาน 4.171 0.558 มาก 
4. การระดมทรพัยากรและการลงทนุเพื่อการศึกษา 4.012 0.521 มาก 
5. การบริหารการเงิน 4.218 0.603 มาก 
6. การบริหารบญัชี 4.250 0.610 มาก 
7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย 4.071 0.626 มาก 

รวม 4.176 0.577 มาก 
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จากตารางที่ 6 โดยภาพรวมการบริหารงบประมาณอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย ( X  = 
4.176, S.D = .577) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การจัดทําและเสนอของบประมาณมากที่สุด 
มีคาเฉลี่ย ( X  = 4.301, S.D = .637) รองลงมาคือ การบริหารบัญชี มีคาเฉลี่ย ( X  = 4.250, S.D 
= .610) และการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษานอยที่สุด มีคาเฉลี่ย ( X  = 4.012, 
S.D = .521)  

ตารางที่ 7 สภาพการปฏิบัติงานบริหารบุคคล (N=13) 
งานบริหารบคุคล x  SD ระดับ 

1.  มกีารวางแผนอัตรากําลงัและการกําหนดตําแหนง 4.012 0.648 มาก 
2.  การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 3.804 0.701 มาก 
3.  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ 4.101 0.682 มาก 
4.  วินยัและการรักษาวินยั 4.001 0.598 มาก 
5.  การออกจากราชการ 3.012 .712 ปานกลาง 
 3.858 .652 มาก 

จากตารางที่ 7 พบวาโดยภาพรวมการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย  
( X  = 3.858, S.D = .652) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( X  = 4.101, S.D = .682) รองลงมาคือ มีการ
วางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง มีคาเฉลี่ย ( X  = 4.012, S.D = .648) และการออก
จากราชการนอยที่สุด มีคาเฉลี่ย ( X  = 3.012, S.D = .712)  
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ตารางที่  8  สภาพการปฏิบัติงานทั่วไป (N=13) 
การบรหิารงานทั่วไป x  SD ระดับ 

1. การดําเนินงานธุรการ 4.058 .682 มาก 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 3.885 .512 มาก 
3. การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 3.891 .610 มาก 
4. การประสานและพัฒนาเครอืขายการศึกษา 3.904 .510 มาก 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 3.968 .498 มาก 
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.904 .499 มาก 
7. การสงเสริมสนับสนนุดานวชิาการ งบประมาณ 

บุคลากรและบริหารทัว่ไป 4.198 .501 มาก 
8. การดูแลดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 4.186 .482 มาก 
9. การจัดทาํสํามะโนผูเรียน 3.917 .611 มาก 
10. การรับนักเรียน 4.199 .498 มาก 
11. การสงเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบนอก

ระบบและตามอัธยาศยั 3.766 .489 มาก 

12. การระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา 3.962 .502 มาก 
13. งานสงเสริมงานกิจการนกัเรยีน 4.118 .513 มาก 
14. การประชาสมัพันธงานการศกึษา 3.917 .601 มาก 
15. การสงเสริมสนับสนนุ และประสานงานการศึกษาของ

บุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน สถาบันสงัคมอื่นที่จัด
การศึกษา 

4.019 .511 มาก 

16. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและ
หนวยงานอื่น 4.115 .492 มาก 

17. การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน 3.994 .502 มาก 
18. งานบริการสาธารณะ 4.071 .541 มาก 
19. งานที่ไมไดระบุไวในงานอืน่ 3.808 .596 มาก 

รวม 3.993 .528 มาก 
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 จากตารางที่ 8 พบวาโดยภาพรวมการบริหารงานธุรการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย  
( X  = 3.993, S.D. = .528) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การรับนักเรียนอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย ( X  = 4.199, S.D. = .498) รองลงมาคือ การสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณงาน
บุคลากร และงานบริหารงานทั่วไป มีคาเฉลี่ย ( X  = 4.198, S.D = .501) และการสงเสริมและ
ประสานงานการศึกษา ในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย นอยที่สุด มีคาเฉลี่ย ( X  = 3.766, 
S.D. = .489) 
 
ตอนที่ 3 การวิเคราะหความแตกตางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของบุคลากรใน
สถานศึกษา 
 การวิเคราะหขอมูล เพื่อทราบความแตกตางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของบุคลากรใน
สถานศึกษา ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) จําแนกตามความคิดเห็นของผูใหบริการและผูใชบริการ ดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 ความคิดเห็นของผูใหบริการกับผูใชบริการ 

ผูใชบริการ  (n=78) ผูใหบริการ (n=78) งานธุรการในสถานศกึษา 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. การบริหารงบ ประมาณ 4.012 .521 มาก 4.217 .598 มาก 
2. การบริหารบุคคล 3.796 .662 มาก 3.921 .642 มาก 
3. การบริหารงานทัว่ไป 3.921 .510 มาก 4.011 .537 มาก 

รวม 3.894 .546 มาก 4.123 .544 มาก 

 
จากตารางที่ 9 พบวาเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและแยกรายดานแสดงวาไมแตกตาง

กัน  
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ตารางที่ 10 สภาพความแตกตางการบริหารงบประมาณ 

ผูรับการบริการ (n=78) เจาหนาที่ฝายใหบริการ 
(n=78) งานธุรการในสถานศกึษา 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. การจัดทาํและเสนอขอ
งบประมาณ 

4.342 .612 มาก 4.412 .568 มาก 

2. มีการจัดสรรงบประมาณ 4.201 .687 มาก 4.310 .619 มาก 
3. การตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผล
การใชเงนิและผลการ
ดําเนนิงาน 

4.001 .659 มาก 4.123 .664 มาก 

4. การระดมทรพัยากรและการ
ลงทนุเพื่อการศึกษา 3.811 .432 มาก 4.098 .492 มาก 

5. การบริหารการเงิน 3.910 .414 มาก 4.331 .498 มาก 
6. การบริหารบญัชี 4.010 .502 มาก 4.212 .569 มาก 
7. การบริหารพัสดุและ
สินทรพัย 3.991 .498 มาก 4.110 .586 มาก 

รวม 4.012 .521 มาก 4.217 .598 มาก 

 

จากตารางที่ 10  โดยภาพรวมสภาพความแตกตางการบริหารงบประมาณไมแตกตาง
กันทั้งโดยภาพรวมและเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน  
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ตารางที่ 11 สภาพความแตกตางการบริหารงานบุคคล 

ผูรับการบริการ (n=78) เจาหนาที่ฝายใหบริการ 
(n=78) งานธุรการในสถานศกึษา 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. มีการวางแผนอัตรากําลัง
และการกําหนดตําแหนง 3.988 .710 มาก 4.012 .611 มาก 

2. การสรรหาและการบรรจุ
แตงตั้ง 3.764 .598 มาก 4.101 .698 มาก 

3. การเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ 3.510 .642 มาก 3.981 .652 มาก 

4. วินัยและการรกัษาวินยั 3.648 .688 มาก 3.911 .692 มาก 
5. การออกจากราชการ 3.012 .654 ปานกลาง 3.710 .601 มาก 

รวม 3.796 .662 มาก 3.921 .642 มาก 
 

จากตารางที่ 11  โดยภาพรวมสภาพความแตกตางการบริหารงบประมาณไมแตกตาง
กันทั้งโดยภาพรวมและเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน  
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ตารางที่ 12  สภาพความแตกตางการบริหารทั่วไป 

ผูรับการบริการ (n=78) เจาหนาที่ฝายใหบริการ 
(n=78) งานธุรการในสถานศกึษา 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. การดําเนินงานธุรการ 3.941 .612 มาก 4.232 .612 มาก 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 3.801 .420 มาก 3.910 .511 มาก 

3. การพัฒนาระบบและเครือขาย
ขอมูลสารสนเทศ 3.889 .501 มาก 4.001 .601 มาก 

4. การประสานและพัฒนา
เครือขายการศึกษา 3.901 .488 มาก 4.009 .581 มาก 

5. การจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองคกร 3.900 .491 มาก 3.996 .426 มาก 

6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.886 .432 มาก 3.981 .442 มาก 
7. การสงเสริมสนับสนนุดาน
วิชาการ งบประมาณ บุคลากร
และบริหารทัว่ไป 

4.001 .600 มาก 3.992 .498 มาก 

8. การดูแลดานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม 

4.000 .612 มาก 4.002 .464 มาก 

9. การจัดทาํสํามะโนผูเรียน 3.808 .519 มาก 4.010 .501 มาก 
10. การรับนักเรียน 3.996 .428 มาก 3.746 .462 มาก 
11. การสงเสริมและประสานงาน

การศึกษาในระบบนอกระบบ
และตามอัธยาศัย 

3.711 .646 มาก 4.001 .561 มาก 

12. การระดมทรพัยากรเพื่อ
การศึกษา 3.884 .421 มาก 4.123 .499 มาก 

13. งานสงเสริมงานกิจการนกัเรยีน 4.013 .499 มาก 4.012 .498 มาก 
14. งานประชาสมัพันธงาน

การศึกษา 3.841 .510 มาก 4.041 .512 มาก 
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ตารางที่ 12 (ตอ) 

ผูรับการบริการ (n=78) เจาหนาที่ฝายใหบริการ 
(n=78) งานธุรการในสถานศกึษา 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
15. การสงเสริมสนับสนนุและ

ประสานงานการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน
สถาบนัสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

4.000 .581 มาก 3.910 .564 มาก 

16. งานประสานราชการกับเขต
พื้นที่การศึกษาและหนวยงาน
อ่ืน 

4.101 .506 มาก 3.998 .511 มาก 

17. การจัดระบบการควบคุมใน
หนวยงาน 3.881 .412 มาก 3.926 .487 มาก 

18. งานบริการสาธารณะ 3.711 .446 มาก 4.001 .516 มาก 
19. งานที่ไมไดระบุไวในงานอืน่ 3.891 .423 มาก 4.011 .561 มาก 
 3.921 .510 มาก 4.011 .587 มาก 

จากตารางที่ 12  โดยภาพรวมสภาพความแตกตางการบริหารงบประมาณไมแตกตาง
กันทั้งโดยภาพรวมและเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห การสนทนากลุม (focus group) เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางาน
ธุรการภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสัมมนากลุมจากกลุมตัวอยางที่
เปนตัวแทนที่เลือกมาศึกษา จํานวน 3 กลุม ไดแก กลุมผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 2 คน รอง
ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 4 คน และครูผูปฏิบัติหนาที่ฝายธุรการในสถานศึกษา จํานวน  
4 คน (ภาคผนวก) ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังนี้ 
 ดานงบประมาณ มีความตองการพัฒนาในดาน ควรมีบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ดาน
การเงินและบัญชีโดยเฉพาะ เนื่องจากบุคลากรในโรงเรียนไมเขาใจระบบบัญชี ควรจัดใหมีการ
นิเทศงาน ศึกษาดูงาน จัดประชุมอบรมปฏิบัติการ จัดทําคูมือปฏิบัติงาน มีแผนปฏิบัติงาน
งบประมาณ พรอมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธ ควรจัดใหมีหองการเงินและการบัญชีโดยเฉพาะ ควร
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มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ควรมีการจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของ
สถานศึกษา ควรมีการตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผลการ
ดําเนินการ คณะกรรมการสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการระดมทุนเพื่อการศึกษา ควรนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการจัดทําแผนการใชสินทรัพยของสถานศึกษา เพราะปญหา
บุคลากรไมเพียงพอควรจัดใหครูที่ปฏิบัติหนาที่งานงบประมาณ มีชั่วโมงการสอนนอยกวาผูอ่ืนเพื่อ
มาชวยงานดานงบประมาณ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร และควรมีการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา โดยการใหผูมีสวนไดสวนเสียและผูเกี่ยวของมามีสวนรวม
ในการจัดหาวัสดุอุปกรณสนับสนุนการศึกษา นอกจากนี้ควรมีการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน โดยการจัดทําแผนและโครงการระบุ
วัน เดือน ป ผูรับผิดชอบ 
 ดานงานบริหารบุคคล มีความตองการพัฒนาในดานการไดรับการพัฒนาดานความรู
ในเรื่องการเรียนการสอนที่หลากหลายเนนผูเรียนเปนสําคัญ ควรมีการจัดเขารับการอบรมการ
ปฏิบัติธรรม ควรมีการจัดวางตัวบุคคลใหเหมาะสมกับงาน ควรพัฒนาเจาหนาที่ใหมีความรู 
ความสามารถในดานตางๆ จนสามารถปฏิบัติงานเปนผลดีตอองคการ ควรมีการสรางความ
รวมมือและความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลในองคการ ควรมีการจัดใหครูไดรับการอบรมใน
สาขาวิชาที่ตนเองไมถนัด ควรจัดตั้งโครงการเพื่อนชวยเพื่อนครู โดยสรางเครือขายใหครูที่มีความรู
ความถนัดในสาขาของตน เปนครูพี่เลี้ยงจัดฝกอบรมสัมมนาในสถานศึกษา ควรมีการจัดตั้ง
โครงการ การสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน และควรมีการสรางขวัญกําลังใจใหบุคลากร 
เพื่อไมใหบุคลากรเขาโครงการเกษียนกอนอายุราชการ ควรมีการเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ โดยมีการจัดอบรมและสัมมนาวิชาการในเรื่องตางๆ ที่เปนเรื่องใหม เชน การวิจัย 
การจัดทํานวัตกรรมใหม ในดานการสรรหาควรมีการทําการสํารวจความตองการ บุคลากรที่ขาด
แคลนในสาขาตางๆ และทําทําเนียบความตองการไว ดานวินัยและการรักษาวินัยควรที่จะให
ความรูแกบุคลากรภายในสถานศึกษาถึงระเบียบ ขอบังคับ และวินัยตางๆ 
 ดานบริหารทั่วไป มีความตองการไดรับความรูดาน ระเบียบ กฎหมายและแนวปฏิบัติ
ในสถานศึกษา ควรใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา จัด
บุคลากรเขารับการอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรนําคอมพิวเตอรมาจัดเก็บและเผยแพร
ขอมูลดานสารสนเทศของสถานศึกษา ควรมีการสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนโดยจัดบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถมาใหความรูดานการวิจัยในชั้นเรียน ควรมีการจัดหาแหลงเรียนรูที่สามารถ
สืบคนขอมูลและเนื้อหาในคอมพิวเตอร ควรมีการปรับภูมิทัศนและแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา
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ใหดีทันสมัยและรมร่ืน ควรสงเสริมสนับสนุนการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ควรมีการจัดนักเรียนเขาคายธรรมะ และควรมีการสงเสริมและประสานการศึกษา
และจัดทําสํามะโนผูเรียน จัดทําทะเบียนนักเรียนโดยมีการคัดลอก ทร.14 มีการจัดระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา โดยการใหบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของไดมามีสวนรวมในการจัดการหาทรัพยากรมาใช
จายในการจัดการเรียนการสอน เชน จัดทําผาปาทางการศึกษา จัดงานชุมนุมศิษยเกา เพื่อไดนํา
เงินมาสนับสนุนในดานการจัดการศึกษา ควรดูแลสงเสริมดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
โดยมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหรมร่ืนสวยงามและเปนแหลงเรียนรูได ควรมีการ
จัดประชาสัมพันธเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อแจงใหผูปกครอง ชุมชนไดรับทราบ
ความเคลื่อนไหวของโรงเรียน ควรสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องคกร และหนวยงานสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา และควรจัดทําแผนระบบการควบคุมใน
หนวยงาน โดยใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการจัดทํา วิเคราะหขอมูล และรวมสรุปเปน
แผนควบคุมภายใน 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การดําเนินการวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษานครปฐม” มีวัตถุประสงคเพื่อทราบการปฏิบัติงานธุรการภายในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 เพื่อทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการ
ในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  1  ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจาก
ประชากรที่ใชในการวิจัย  ซึ่งประกอบดวย  จํานวนผูใหบริการ ไดแก รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
ฝายธุรการ เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป เจาหนาที่สารบรรณ เจาหนาที่การเงิน เจาหนาที่พัสดุ 
เจาหนาที่งานทะเบียนคนประวัติ จํานวน 6 คน และกลุมผูใชบริการไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ รองผูอํานวยการสถานที่ฝายปกครอง รองผูอํานวยการฝายบริการ 
ครูมัธยมศึกษาตอนตน ครูมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 6 คน  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวม
แบงเปน  2  ประเภท  คือแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการ  3  ประการ  ตามคูมือการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล  และการจัดสัมมนากลุม  (focus  group)  คาสถิติที่
ใชในการวิจัย  ไดแก  ความถี่  (f)  คารอยละ  (%)  คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  
การวิเคราะหเนื้อหา  (Content analysis) 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูล  ผลของการวิจัยสรุปเปนประเด็นดังนี้ 

1.  การปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  
เขต  1  พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก
ทั้งสามดาน  คือ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารทั่วไป  และการบริหารบุคคล 

2.  สภาพของความแตกตางการปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  1  พบวา  การปฏิบัติงานธุรการของเจาหนาที่ฝายธุรการ  
ผูใหบริการ กับผูใชบริการ ภายในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม   
เขต  1  มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน   

3.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพงานการปฏิบัติงานธุรการภายในสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  1  ซึ่งไดจากการวิเคราะหเนื้อหาที่ไดจากการสัมมนา
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กลุม  ซึ่งประกอบดวย  ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  2  คน  รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝาย
ธุรการ จํานวน  4  คน  ครูผูปฏิบัติหนาที่ฝายธุรการในสถานศึกษา  จํานวน  4  คน  ไดแนวทาง
การพัฒนางานธุรการในสถานศึกษา  ดังนี้  ควรมีการสรางขวัญกําลังใจใหบุคลากร เพื่อไมให
บุคลากรเขาโครงการเกษียนกอนอายุราชการ ควรมีการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีการจัดอบรมและสัมมนาวิชาการในเรื่องตางๆ ที่เปนเรื่องใหม เชน การวิจัย การ
จัดทํานวัตกรรมใหม ในดานการสรรหาควรมีการทําการสํารวจความตองการ บุคลากรที่ขาดแคลน
ในสาขาตางๆ และทําทําเนียบความตองการไว ดานวินัยและการรักษาวินัยควรที่จะใหความรูแก
บุคลากรภายในสถานศึกษาถึงระเบียบ ขอบังคับ และวินัยตางๆ 
การอภิปรายผล 
 จากการวิเคราะหขอมูลสภาพการปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา  สังกัดสํานกังานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  1  พบวาทุกดานอยูในระดับมาก  คือ  การบริหารงบประมาณ  การ
บริหารทั่วไป  และการบริหารบุคคล 
 1.  จากผลการวิเคราะหขอมูลที่พบวาการปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษาอยูในระดับ
มากทั้งสามดาน  ไดแก  ดานการบริหารงบประมาณ  การบริหารทั่วไป  และการบริหารบุคคล
เนื่องมาจาก  การปฏิรูปการศึกษามีความมุงหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณ  เปนคนดี  มีความสามารถและมีความสุข  การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายและ
มีประสิทธิภาพจําเปนที่จะตองมีการกระจายอํานาจและใหทุกฝายมีสวนรวม  ซึ่งสอดคลองกับ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  และเปนไปตามหลักการ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  และแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2545  
ซึ่งใหมีการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาของไทย  มีเอกภาพเชิงนโยบาย  และ
มีความหลากหลาย  ในทางปฏิบัติ  มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษา 
ตามมาตราที่  39  กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดาน
วิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  และยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของมัคคัฟฟ  (Mc  Guffey)  ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารธุรการของโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา  
ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารงานธุรการโรงเรียนใหความสําคัญกับงานการเงินในระดับสูงมากที่สุด  
โดยใหเหตุผลวาเปนงานที่ตองรับผิดชอบมากกวางานอื่น  ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ   
สัจจาภรณ  นิลพันธ  ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการประเมินแผนปฏิบัติงานธุรการที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  1  พบวา   
การปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาพรวมอยูในระดับดีมาก  รายดานอยูในระดับมาก
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ที่สุด  3  ดาน  คือ  การบริหารงานสารบรรณ  การบริหารการเงินและการบัญชี  และการ
บริหารงานพัสดุ  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ  วรการ  จันทะสาร  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  
การปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  ในเขตการศึกษา  9  ผล
การศึกษาพบวา  ปญหาการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา ใน
เขตการศึกษา  9  โดยภาพรวมและรายดานมีปญหาอยูในระดับนอย  เมื่อพิจารณาจําแนกตาม
ขนาดของโรงเรียนพบวา  โดยภาพรวมและรายดานของโรงเรียนทุกขนาดมีปญหาอยูในระดับนอย  
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของวิวัฒน นันทศิริ ไดศึกษาวิจัยเรื่องปญหาการปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียนมัธยมสังกัดกรมสามัญศึกษา พบวาการบริหารดานธุรการมีปญหาอยูในระดับนอย อีกทั้ง
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ  สถาพร  ทองไทย  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การศึกษาสภาพและปญหา
การบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  6  
ผลการวิจัยพบวาสภาพการบริหารงานธุรการ  มีการวางแผนปฏิบัติงานโดยผูบริหาร  ผูชวย
ผูบริหารและหัวหนางานธุรการรวมกันวางแผน  มีการจัดหาหนังสือคูมือเกี่ยวกับงานธุรการไวใชใน
การปฏิบัติงาน  มีการจัดทําแผนภูมิโครงสรางสายงานธุรการเพื่อกําหนดบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบในการบริหารงานธุรการ  ซึ่งการปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษานั้นพบวา  ผูบริหารเปน
องคประกอบสําคัญที่ผลักดันทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง  และหาทางศึกษาวิธีการที่จะทําใหทุก
คนในโรงเรียนขับเคลื่อน  ยอมรับความเปลี่ยนแปลง ทํางานเคียงบาเคียงไหลกับครู  และอีกทั้ง
เปนนักประสานที่ดีทั้งระหวางบุคลากรในโรงเรียนและระหวางโรงเรียนกับชุมชน  ซึ่งจะทําให
สถานศึกษาเกิดความเจริญกาวหนามีมาตรฐานการศึกษาที่ดีมีประสิทธิภาพ 
 2.  สภาพความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  1  ตามความคิดเห็นของเจาหนาที่ฝายธุรการ  ผูใหบริการ  กับ
ผูใชบริการ  พบวา  มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรนุกูล เจริญรัตน 
ไดศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทใหมของผูบริหารในการจัดงานธุรการในโรงเรียนแคทอริคในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามความคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษาและครู พบวาบทบาทใหม
ของผูบริหารในการจัดการงานธุรการในโรงเรียนแคทอริคในภาคตะวันออกเฉียงหนือ โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมาก และบทบาทใหมของผูบริหารในการจัดการงานธุรการในโรงเรียน 
แคทอริคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามความคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษาและครูไม
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Sullivan, Marianne K. ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนา
งานธุรการใน Buffalo commercial colleges ตามความคิดเห็นของผูรับบริการและผูใชบริการ 
พบวา การพัฒนางานธุรการใน Buffalo commercial colleges ทั้งโดยภาพรวมและแยกเปนราย
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ดานอยูในระดับมาก โดยเฉพาะดานการนํานวัตกรรมใหมมาใช และตามความคิดเห็นของ
ผูรับบริการและผูใชบริการมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
 3.  แนวทางการพัฒนา  การปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม  เขต  1  ไดมาจากการสังเคราะหเนื้อหาของผูเขารวมสัมมนากลุม (Focus 
Group) ขอเสนอแนะอื่น ๆ  ไดทําการรวบรวมและนํามาจัดสัมมนากลุม  ซึ่งมีผูสัมมนา
ประกอบดวย  ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน  2  คน  รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายธุรการ  
จํานวน  4  คน  ครูผูปฏิบัติหนาที่ฝายธุรการในสถานศึกษา  จํานวน  4  คน  มีครูผูปฏิบัติหนาที่
ฝายธุรการ  1  คน  เปนผูจดบันทึก  ไดแนวทางการพัฒนา  การปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา  
ดังนี้  ดานงบประมาณ มีความตองการพัฒนาในดาน ควรมีบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ดานการเงิน
และบัญชีโดยเฉพาะ เนื่องจากบุคลากรในโรงเรียนไมเขาใจระบบบัญชี ควรจัดใหมีการนิเทศงาน 
ศึกษาดูงาน จัดประชุมอบรมปฏิบัติการ จัดทําคูมือปฏิบัติงาน มีแผนปฏิบัติงานงบประมาณ พรอม
ทั้งเผยแพรประชาสัมพันธ ควรจัดใหมีหองการเงินและการบัญชีโดยเฉพาะ ควรมีการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ควรมีการจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา 
ควรมีการตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินการ 
คณะกรรมการสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการระดมทุนเพื่อการศึกษา ควรนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรมาใชในการจัดทําแผนการใชสินทรัพยของสถานศึกษา เพราะปญหาบุคลากรไม
เพียงพอควรจัดใหครูที่ปฏิบัติหนาที่งานงบประมาณ มีชั่วโมงการสอนนอยกวาผูอ่ืนเพื่อมาชวยงาน
ดานงบประมาณ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร และควรมีการระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา โดยการใหผูมีสวนไดสวนเสียและผูเกี่ยวของมามีสวนรวมในการจัดหาวัสดุ
อุปกรณสนับสนุนการศึกษา นอกจากนี้ควรมีการตรวจสอบติดตามและประเมินผล และรายงาน
ผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน โดยการจัดทําแผนและโครงการระบุวัน เดือน ป ผูรับผิดชอบ 
 ดานงานบริหารบุคคล มีความตองการพัฒนาในดานการไดรับการพัฒนาดานความรู
ในเรื่องการเรียนการสอนที่หลากหลายเนนผูเรียนเปนสําคัญ ควรมีการจัดเขารับการอบรมการ
ปฏิบัติธรรม ควรมีการจัดวางตัวบุคคลใหเหมาะสมกับงาน ควรพัฒนาเจาหนาที่ใหมีความรู 
ความสามารถในดานตางๆ จนสามารถปฏิบัติงานเปนผลดีตอองคการ ควรมีการสรางความ
รวมมือและความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลในองคการ ควรมีการจัดใหครูไดรับการอบรมใน
สาขาวิชาที่ตนเองไมถนัด ควรจัดตั้งโครงการเพื่อนชวยเพื่อนครู โดยสรางเครือขายใหครูที่มีความรู
ความถนัดในสาขาของตน เปนครูพี่เลี้ยงจัดฝกอบรมสัมมนาในสถานศึกษา ควรมีการจัดตั้ง
โครงการ การสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน และควรมีการสรางขวัญกําลังใจใหบุคลากร 
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เพื่อไมใหบุคลากรเขาโครงการเกษียนกอนอายุราชการ ควรมีการเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ โดยมีการจัดอบรมและสัมมนาวิชาการในเรื่องตางๆ ที่เปนเรื่องใหม เชน การวิจัย 
การจัดทํานวัตกรรมใหม ในดานการสรรหาควรมีการทําการสํารวจความตองการ บุคลากรที่ขาด
แคลนในสาขาตางๆ และทําทําเนียบความตองการไว ดานวินัยและการรักษาวินัยควรที่จะให
ความรูแกบุคลากรภายในสถานศึกษาถึงระเบียบ ขอบังคับ และวินัยตางๆ 
 ดานบริหารทั่วไป มีความตองการไดรับความรูดาน ระเบียบ กฎหมายและแนวปฏิบัติ
ในสถานศึกษา ควรใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา จัด
บุคลากรเขารับการอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรนําคอมพิวเตอรมาจัดเก็บและเผยแพร
ขอมูลดานสารสนเทศของสถานศึกษา ควรมีการสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนโดยจัดบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถมาใหความรูดานการวิจัยในชั้นเรียน ควรมีการจัดหาแหลงเรียนรูที่สามารถ
สืบคนขอมูลและเนื้อหาในคอมพิวเตอร ควรมีการปรับภูมิทัศนและแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา
ใหดีทันสมัยและรมร่ืน ควรสงเสริมสนับสนุนการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ควรมีการจัดนักเรียนเขาคายธรรมะ และควรมีการสงเสริมและประสานการศึกษา
และจัดทําสํามะโนผูเรียน จัดทําทะเบียนนักเรียนโดยมีการคัดลอก ทร.14 มีการจัดระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา โดยการใหบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของไดมามีสวนรวมในการจัดการหาทรัพยากรมาใช
จายในการจัดการเรียนการสอน เชน จัดทําผาปาทางการศึกษา จัดงานชุมนุมศิษยเกา เพื่อไดนํา
เงินมาสนับสนุนในดานการจัดการศึกษา ควรดูแลสงเสริมดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
โดยมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหรมร่ืนสวยงามและเปนแหลงเรียนรูได ควรมีการ
จัดประชาสัมพันธเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อแจงใหผูปกครอง ชุมชนไดรับทราบ
ความเคลื่อนไหวของโรงเรียน ควรสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องคกร และหนวยงานสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา และควรจัดทําแผนระบบการควบคุมใน
หนวยงาน โดยใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการจัดทํา วิเคราะหขอมูล และรวมสรุปเปน
แผนควบคุมภายใน 
ขอเสนอแนะ  
 จากการศึกษาการปฏิบัติงานธุรการภายในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 1  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ  เพื่อเปนแนวทางการพัฒนา  การปฏิบัติงาน
ธุรการภายในสถานศึกษา  ดังนี้ 
 1.  จากผลการวิจัยพบวา  ระดับคุณภาพของการปฏิบัติงานธุรการภายในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  1  ในดานการบริหารงานบุคคลเปนดานที่มีการ
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ปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษาตามคาเฉลี่ยทางสถิติอยูในลําดับสุดทาย  ดังนั้นควรที่จะมีการ
พัฒนาดานการบริหารงานบุคคล  เพราะวาบุคคลนับวาเปนตัวจักรสําคัญที่จะทําใหงานตาง ๆ 
สําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งจะสงผลถึงดานการเรียนการสอนและ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดวย ควรมีการใหขวัญและกําลังใจแกบุคคลในหนวยงาน 
 2.  ดานสภาพความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  1  ตามความคิดเห็นของเจาหนาที่ฝายธุรการ  ผู
ใหบริการ กับผูใชบริการ พบวาไมมีความแตกตางกันทางความคิดเห็น ดังนั้นการปฏิบัติงานธุรการ
ภายในสถานศึกษาจึงควรที่จะใหบริการดานงบประมาณ ดานบุคลากรและดานบริหารทั่วไปใหมีดี
ยิ่งขึ้นตลอดไป โดยมีการ กํากับ ดูแล ติดตามผลตลอด โดยมีการจัดทําแผนและปฏิทินการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 
 3.  แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม  เขต  1  ในดานการนําเทคโนโลยีมาใชในการเก็บงานธุรการ  ควรมีการอบรม
ดานการใชเทคโนโลยี  (คอมพิวเตอร)  แกผูที่รับผิดชอบงานธุรการ  อยางสม่ําเสมอ  จัดระบบงาน
ธุรการแบบ  “หยิบงาย  หายก็รู  ดูก็งามตา”   
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป  
 ผลการวิจัยในครั้งนี้  สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานธุรการใน
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  1  และเพื่อใหงานวิจัยนี้มี
ประโยชนยิ่งขึ้น  ผูวิจัยเสนอใหมีการทําการวิจัยครั้งตอไป  ดังนี้ 

1. ควรศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการงานสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโดยการ
บริหารคุณภาพเดมิ่ง 

2. ควรมีการศึกษาการปฏิบัติจริงและความคาดหวัง การปฏิบัติงานธุรการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล 

3. ควรศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการปฏิบัติงานธุรการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล 
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หนงัสือรายชื่อผูทรงคุณวุฒ ิ
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รายชื่อโรงเรียนทดลองเครื่องมือ 
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5. โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ 
6. โรงเรียนสามพรานวทิยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
การวิเคราะหความเชื่อมัน่ 
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****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A1            25.3611        17.0944        .7358           .8906 
A2            25.3611        17.2087        .8260           .8847 
A3            25.4167        18.0786        .5645           .9068 
A4            25.9722        14.5421        .6631           .9120 
A5            25.5556        16.0254        .8899           .8740 
A6            25.4444        16.5968        .7939           .8843 
A7            25.7222        15.9206        .7414           .8891 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     36.0                    N of Items =  7 
 

Alpha =    .9056 (ขอท่ี 1 การบริหารงบประมาณ) 
 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A8            16.2500         7.5643        .7020           .7426 
A9            16.2778         8.3206        .5404           .7847 
A10           16.3056         7.0754        .7723           .7173 
A11           16.0556         7.3111        .7775           .7228 
A12           17.1111         5.7016        .4724           .8823 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     36.0                    N of Items =  5 
 

Alpha =    .8031  (ขอท่ี 2 งานบรหิารบุคคล) 
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****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A13           74.0556       105.1968        .7245           .9468 
A14           74.1667       105.5143        .8051           .9452 
A15           74.0833       108.6500        .7151           .9468 
A16           74.1667       107.6857        .8294           .9452 
A17           74.2222       106.6921        .8423           .9449 
A18           74.3611       103.1516        .8586           .9441 
A19           74.0000       107.8857        .6990           .9470 
A20           74.0000       110.5143        .6800           .9475 
A21           74.1111       113.0730        .5863           .9489 
A22           74.0000       116.0000        .3721           .9512 
A23           74.5556       100.3111        .7508           .9477 
A24           74.4444       103.5111        .7334           .9469 
A25           74.0000       111.4286        .6606           .9479 
A26           74.2778       108.0921        .7453           .9464 
A27           74.1944       111.3611        .5184           .9499 
A28           74.0278       111.1706        .6418           .9480 
A29           74.1389       107.7802        .8041           .9456 
A30           74.0278       111.7421        .5235           .9497 
A31           74.1667       108.7143        .7124           .9469 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     36.0                    N of Items = 19 
 

1. Alpha =    .9499 (ขอท่ี 3 การบริหารงานทั่วไป) 
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****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A1           124.1389       309.3230        .7027           .9666 
A2           124.1389       309.7230        .7785           .9663 
A3           124.1944       311.0754        .6391           .9670 
A4           124.7500       299.7357        .6419           .9676 
A5           124.3333       303.8857        .8770           .9656 
A6           124.2222       307.5492        .7446           .9664 
A7           124.5000       302.6000        .7802           .9661 
A8           124.3333       310.1714        .7129           .9666 
A9           124.3611       314.4087        .5842           .9673 
A10          124.3889       308.4159        .7238           .9665 
A11          124.1389       309.3802        .7431           .9664 
A12          125.1944       292.9040        .7037           .9676 
A13          124.3611       302.6944        .7310           .9664 
A14          124.4722       303.1706        .8106           .9659 
A15          124.3889       308.6444        .7149           .9665 
A16          124.4722       307.1135        .8221           .9660 
A17          124.5278       306.2563        .8034           .9660 
A18          124.6667       299.3143        .8580           .9655 
A19          124.3056       306.2754        .7395           .9664 
A20          124.3056       311.6468        .6846           .9668 
A21          124.4167       315.4500        .6155           .9672 
A22          124.3056       319.2468        .4640           .9678 
A23          124.8611       293.0944        .7912           .9663 
A24          124.7500       299.0500        .7630           .9663 
A25          124.3056       313.4183        .6537           .9670 
A26          124.5833       308.1929        .7256           .9665 
A27          124.5000       313.9714        .4932           .9678 
A28          124.3333       313.8857        .5962           .9672 
A29          124.4444       307.8540        .7741           .9662 
A30          124.3333       315.1429        .4750           .9679 
A31          124.4722       309.8563        .6690           .9668 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     36.0                    N of Items = 31 
 

Alpha =    .9677 (ท้ังแบบสอบถาม) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

การปฏิบัติงานธุรการภายในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 

.................................................. 
 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. ผูตอบแบบสอบถามฉบับนี้มี 2 กลุมคือ กลุมผูใหบริการ ไดแก รองผูอํานวยการ
สถานศึกษาฝายธุรการ เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป เจาหนาที่งานสารบรรณ  เจาหนาที่งานการเงิน  
เจาหนาที่งานพัสดุ  เจาหนาที่งานทะเบียนคนประวัติ  จํานวน 6 คน และกลุมผูใชบริการไดแก 
ผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายปกครอง  
รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายบริการ ครูมัธยมศึกษาตอนตน ครูมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน   
6  คน รวมโรงเรียนละ 12  คน 

2. แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบการปฏิบัติงานธุรการภายใน
สถานศึกษา 

3. คําตอบนี้เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยจะไมมีผลตอผูตอบแต
ประการใด จึงใครขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตามสภาพความ
เปนจริง 
 2. แบบสอบถามฉบับนีม้ี 2 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ขอมลูเกี่ยวกับสถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ขอมลูเกี่ยวกับแบบภาวะผูนําการปฏิบัติงานธุรการภายในสถานศกึษา 
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
 ผูวิจัยหวงัเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนเุคราะหจากทานดวยดี จงึขอขอบพระคุณมา  
ณ โอกาสนี ้
 
 

   นายพละ   ธูปแพ 
           ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
     บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เรื่อง   การปฏิบัติงานธุรการภายในสถานศกึษา 

สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครปฐม เขต 1 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน (    ) หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน 
ขอที่ สถานภาพสวนตัว 
1. เพศ 

(       )  ชาย 
(       )  หญงิ 

2. อาย ุ
(       )  ไมเกนิ 25 ป 
(       )  26 – 35 ป 
(       )  36 – 45 ป 
(       )  46 ปข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 
(       )  ต่ํากวาปริญญาตรี 
(       )  ปริญญาตรี 
(       )  สูงกวาปริญญาตรี 

4. ตําแหนง 
(       )  ผูบริหารสถานศึกษา                                  (      ) รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายธุรการ 
(       )  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ                      (      ) เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป 
(       )  รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายปกครอง    (      ) เจาหนาที่งานสารบรรณ 
(       )  รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายบริการ      (      ) เจาหนาที่งานการเงิน 
(       )  ครูมัธยมศึกษาตอนตน                               (      ) เจาหนาที่งานพัสดุ 
(       )  ครูมัธยมศึกษาตอนปลาย                           (      ) เจาหนาที่งานทะเบียนประวัติ 

5. ระยะเวลาในการทํางาน (ในตําแหนงปจจุบัน) 
(       )  ไมเกนิ 5 ป                                      (       )  6 – 10 ป 
(       )  11 – 15 ป                                      (       )  16 – 20 ป 
(       )  21 – 25 ป                                      (       )  26 ปข้ึนไป 
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ตอนที่ 2   การปฏิบัติงานธุรการภายในสถานศึกษา 
คําชี้แจง   โปรดพิจารณาสภาพการปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษาวาผูบริหารโรงเรียนของทาน
 มีการปฏิบัติจริงอยูในระดับมาก นอยเพียงใด  
 โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชอง (ระดับการปฏิบัติ) ที่สอดคลองกับสภาพความ 
 เปนจริงเพียงระดับเดียว 

ระดับการปฏิบัติงานธุรการภายในสถานศึกษา 
 5 หมายถึง มีการปฏิบัติสภาพการปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา ในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง มีการปฏิบัติสภาพการปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา ในระดับมาก 
 3 หมายถึง มีการปฏิบัติสภาพการปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา ในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง มีการปฏิบัติสภาพการปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา ในระดับนอย 
 1 หมายถึง มีการปฏิบัติสภาพการปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา ในระดับนอยที่สุด 
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ระดับปฏิบัติ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด สภาพการปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา 

5 4 3 2 1 
การบริหารงบประมาณ 
1. การจัดทาํและเสนอของบประมาณ 

     

2. มีการจัดสรรงบประมาณ      
3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและ

รายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
     

4. การระดมทรพัยากรและการลงทนุเพื่อ
การศึกษา 

     

5. การบริหารการเงิน      
6. การบริหารบญัชี      
7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย      
งานบริหารบุคคล 
8. มีการวางแผนอัตรากําลังและการกาํหนด

ตําแหนง 

     

9. การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง      
10. การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ 
     

11. วินัยและการรกัษาวินยั      
12. การออกจากราชการ      
การบริหารงานทัว่ไป 
13. การดําเนินงานธุรการ 

     

14. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพืน้ฐาน 

     

15. การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูล
สารสนเทศ 

     

16. การประสานและพัฒนาเครอืขายการศึกษา      
17. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร      
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ระดับปฏิบัติ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด สภาพการปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา 

5 4 3 2 1 
18. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
19. การสงเสริมสนับสนนุดานวชิาการ 

งบประมาณ บุคลากรและบริหารทัว่ไป 
     

20. การดูแลดานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม 

     

21. การจัดทาํสํามะโนผูเรียน      
22. การรับนักเรียน      
23. การสงเสริมและประสานงานการศึกษาใน

ระบบนอกระบบและตามอธัยาศัย 
     

24. การระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา      
25. งานสงเสริมงานกิจการนกัเรยีน      
26. การประชาสมัพันธงานการศกึษา      
27. การสงเสริมสนับสนนุ และประสานงาน

การศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร 
หนวยงาน สถาบันสงัคมอื่นที่จัดการศึกษา 

     

28. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษา
และหนวยงานอื่น 

     

29. การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน      
30. งานบริการสาธารณะ      
31. งานที่ไมไดระบุไวในงานอืน่      
      
      
      
      
      

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ซ 
รายชื่อโรงเรียนที่เก็บขอมูล 
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รายชื่อโรงเรียนทดลองเครื่องมือ 
 
1. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั 
2. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั 2 หลวงพอเงนิอนุสรณ 
3. โรงเรียนราชินบีูรณะ 
4. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยฯ 
5. โรงเรียนศรีวชิยัวิทยา 
6. โรงเรียนสระกระเทียมวทิยาคม 
7. โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม 
8. โรงเรียนโพรงมะเดื่อวทิยาคม 
9. โรงเรียนกําแพงแสนวทิยา 
10. โรงเรียนมัธยมฐานบนิกาํแพงแสน 
11. โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 
12. โรงเรียนคงทองวทิยา 
13. โรงเรียนบานหลวงวทิยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
รายชื่อผูรวมสนทนากลุม 
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รายชื่อผูเขารวมสนทนากลุม 
 
1) นายนพดล   เดนดวง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ผูอํานวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนปรีดารามวทิยาคม 

2) นายศิริวัฒน   อาจองค  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ผูอํานวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 

3) นายเสรี   ศริิสันติสัมฤทธิ์  การศึกษาบณัฑิต รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวทิยาคม 

4) นายพิเชษฐ  นะวะระ  การศึกษาบัณฑิต รองผูอํานวยสถานศึกษาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั 
5) นางเปรมใจ   สุวรรณจําปา การศึกษาบัณฑิต รองผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนราชนิีบูรณะ 
6) นายวิรัช   แววสุวรรณ ศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต รองผูอํานวยการสถานศกึษาโรงเรียน 
บานหลวงวทิยา 

7) นางสาวปริศนา  บัวบุศย ศึกษาศาสตรบัณฑิต เจาหนาที่งานสารบรรณ โรงเรียน 
พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ 

8) นายรุงเรือง  วฒันกุลมีชัย  วทิยาศาสตรบัณฑิต หวัหนางานพัสดุ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 
หลวงพอเงินอนุสรณ 

9) นางสมพิศ  รวมธรรม ครุศาสตรบัณฑิต หัวหนางานพัสดุ โรงเรยีนบานหลวงวทิยา 
10) นางศิริวรรณ  ประสารศักดิ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต เจาหนาที่การเงิน  โรงเรียนบานหลวงวทิยา 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 116

ประวัติผูวิจยั 
 
ชื่อ     นายพละ  ธูปแพ 
ที่อยูปจจุบนั   44/1   หมู  2  ต.ดอนพทุรา   อ.ดอนตูม   จ.นครปฐม 
ที่ทาํงาน    โรงเรียนทุงกระพังโหม อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 
 
 ประวัติการศกึษา  
พ.ศ. 2518    สําเร็จประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วทิยาลัยครูพระนคร  
    กรุงเทพฯ 
พ.ศ. 2526    สําเร็จการศึกษาบัณฑิต(สังคมศึกษา) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
    จ. มหาสารคาม 
พ.ศ. 2545    ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
    การบริหารการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
 ประวัติการทาํงาน 
พ.ศ. 2522    อาจารย 2  โรงเรียนวาปปทมุ   จ. มหาสารคาม 
พ.ศ. 2536           อาจารย 2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน  จ. นครปฐม 
พ.ศ. 2539    อาจารย 2 โรงเรียนบานหลวงวทิยา   จ. นครปฐม 
พ.ศ. 2543    ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ  
    จ. นครปฐม 
พ.ศ. 2548    ผูอํานวยการสถานศกึษาโรงเรียนวัดทุงกระพังโหม จ.นครปฐม 
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