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คําสําคัญ : พฤติกรรมการบริหาร / การบริหารงานธุรการ 
 อัจฉรีย  แจมรัศมี : พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการบริหารงานธุรการของโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (ADMINISTRATIVE  BEHAVIOR  OF ADMINISTRATORS AND BUSINESS AFFAIRS MANAGEMENT 
IN PRIVATE SCHOOLS. THE OFFICE OF  BANGKOK EDUCATION SERVICE AREA 1) อาจารยผูควบคุมสารนิพนธ  : ผศ.วาท่ีพันตรี 
ดร.นพดล  เจนอักษร.  140 หนา.  ISBN 974 – 11 – 6169 – 7 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและประเภท
อาชีวศึกษา, 2) ความแตกตางของพฤติกรรมการบริหารระหวางผูบริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา,  3) การ
บริหารงานธุรการโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา,  และ 4) ความแตกตางของการบริหารงานธุรการโรงเรียน
ระหวางโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ โรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จํานวน 175 โรงเรียน แบงเปนประเภทสามัญ จํานวน 148 โรงเรียน และประเภทอาชีวศึกษา จํานวน 27    
โรงเรียน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามที่ปรับปรุงจากแนวคิดของไลเคิรท (Likert) และสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ (%) คาเฉลี่ย (Χ )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา โดยภาพรวมพบวาอยูใน
ระดับปานกลาง เม่ือแยกพิจารณารายดานพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชนอยูในระดับมาก 3 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย คือ การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม การเปนผูนํา การติดตอส่ือสาร สวนดานการตดัสินใจ การควบคุมการ
ปฏิบัติงาน การกําหนดเปาหมาย การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน และการจูงใจ อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ ท้ังน้ีโดย             
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ อยูในระดับมาก เม่ือแยกพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมาก 5 ดาน โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การเปนผูนํา การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม การติดตอส่ือสาร การตัดสินใจ 
การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน สวน  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา อยูในระดับปานกลาง เม่ือ
แยกพิจารณาเปนรายดานพบวา  อยูในระดับมาก 2 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
และการฝกอบรม และการควบคุมการปฏิบัติงาน การกําหนดเปาหมาย การติดตอสื่อสาร การตัดสินใจ การปฏิสัมพันธ และการมี
อิทธิพลตอกัน การเปน  ผูนําและการจูงใจ อยูในระดับปานกลาง 
 2) พฤติกรรมการบริหารระหวางผูบริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษาในภาพรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน 
 3) การบริหารงานธุรการของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา โดยภาพรวมพบวา การบริหารงานธุรการ
ของโรงเรียนเอกชนอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ การบริหารงานทะเบียนและรายงาน การ
บริหารงานการเงินและพัสดุ การบริหารงานรักษาความปลอดภยัเกี่ยวกับอาคารสถานที่ การบริหารงานสารบรรณ และการบริหารงาน
ประชาสัมพันธ ท้ังน้ีโดยการบริหารงานธุรการของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอยคือ  การบริหารงานทะเบียนและรายงาน การบริหารงานสารบรรณ การบริหารงานรักษาความปลอดภัย การบริหารงานการเงินและ
พัสดุ การบริหารงานประชาสัมพันธ สวนการบริหารงานธุรการของโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาอยูในระดับมากทุกดานเหมือนกัน โดย
เรียงตามลําดับ    คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ การบริหารงานทะเบียนและรายงาน การบริหารงานการเงินและพัสดุ การบริหารงานรักษา
ความปลอดภัย      การบริหารงานสารบรรณ และการบริหารงานประชาสัมพันธ 
 4) การบริหารงานธุรการโรงเรียนระหวางโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษาในภาพรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน  
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K 44252424 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
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 ATCHAREE CHAEMRATSAMEE : ADMINISTRATIVE BEHAVIOR OF ADMINISTRATORS AND BUSINESS AFFAIRS 
MANAGEMENT IN PRIVATE SCHOOLS, THE OFFICE OF BANGKOK EDUCATION SERVICE AREA 1.  A MASTER’S REPORT 
ADVISOR : ASST.PROF.MAJ.NOPADOL CHENAKSARA, RTAR., Ph.D.  140 pp.  ISBN 974 – 11 – 6169 – 7 
 
 The purposes of this research were to : 1) determine the administrative behaviors of the private schools and the 
vocational private schools, 2) compare the differences of the administrative behaviors of the administrators between the private 
schools and the vocational private schools, 3) identify the features of the school secretarial administration in the private schools 
and the vocational private  schools, and 4) compare the differences of the school secretarial administration between the private 
schools and the vocational private schools.  The sample consisted of 175 schools (148 private schools and 27 vocational private 
schools) under the jurisdiction of the Office of Bangkok Education Service Area 1.  The instrument employed to collect data 
included a questionnaire prepared in accordance with the guidelines of the Likert’s and the Office of the Elementary Education, 
Ministry of Education.  The collected data were analyzed by the statistical means of percentage, mean, standard deviation and  
t-test independent.    
 The findings were as follows : 
 1) On the whole, the administrative behaviors of the administrators in the private schools and the vocational private 
schools were found at the average.  However, in this regard, there were 3 aspects were respectively found at the high level, 
namely, the establishment of working and training standards, leadership and the aspect of contact and communication, whereas 
the aspect of decision making, work monitoring, goal establishment, interaction and influential working condition, and last of all, 
the aspect of incentives were found at the average.  Moreover, among the private school administrators, there were 
administrative behaviors found at the high level, namely, the establishment of working and training standard, work monitoring, 
goal establishment, contact and communication, decision making, interaction and influential working condition and leadership 
whereas, in this regard, there were aspects found at the average, namely, leadership, and the aspect of incentive. 
 2) The administrative behaviors of the administrators in the private schools compared to the vocational private 
schools, were found different neither in the general terms nor the specific terms. 
 3) On the whole, the school secretarial administration in both types of schools, was found respectively high, 
namely, the registration and report administration, the finance and supply administration, the workplace security administration, 
the administration of correspondence and secretarial work and the administration of public relation.  However, with respect to 
the private schools, the school secretarial administration on the whole was found respectively at the high level, namely, the 
registration and report administration, the administration of correspondence and secretarial work, the workplace security 
administration, the finance and supply administration and the administration of public relation where as the school secretarial 
administration of the vocational private schools on the whole was also found respectively at the high level, namely, the 
registration and report administration, the finance and supply administration, the workplace security administration, the 
administration of correspondence and secretarial work and the administration of public relation. 
 4) On comparison, the school secretarial administration in the private schools and the vocational schools was not 
found different with regard to every aspect. 
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บทที่ 1

บทนํา

จากกระแสโลกาภิวัตนที่ทําใหสังคมโลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เปนผลใหเกิดการ
แขงขันกันทุกดานเพื่อใหสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคงและสมศักดิ์ศรี ดวยเหตุนี้ประเทศไทย
จึงจําเปนตองมีการพัฒนาคุณภาพคนใหมีศักยภาพเพียงพอที่จะแขงขันกับนานาประเทศ และ
กาวทันโลก  ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวา การศึกษา มีบทบาทสําคัญในการสรางสรรคพัฒนาคนใหมี
ศักยภาพและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง1  ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
ของสถานศึกษานั้น เพราะเปนผูควบคุมดําเนินงานทุกๆอยางภายในสถานศึกษา  ดังนั้นพฤติกรรม
ของผูบริหารจึงเปนเครื่องชี้วัดอยางหนึ่งวาจะสามารถทําใหการดําเนินการตางๆ ของสถานศึกษา
สําเร็จมากนอยเพียงใด  ผูบริหารสถานศึกษาที่ชาญฉลาดตองสามารถกําหนดพฤติกรรมของตน
ใหสอดคลองกับสภาวการณที่โรงเรียนไดเผชิญอยูประสานความรวมมือ รวมใจของเพื่อนครูภาย
ในโรงเรียนเพื่อสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางเหมาะสม2

การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาจะประสบความสําเร็จไดนั้นตองอาศัยความรวมมือ
และประสานสัมพันธของผูบริหารกับครูผูสอน โดยผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทในการเปนผูนําเพื่อ
ใหผูใตบังคับบัญชา รวมมือในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลดวยความตั้งใจ คุณภาพของการศึกษา
จึงขึ้นอยูกับความสามารถของผูบริหารโรงเรียน3 ผูบริหารที่ดีควรแสดงพฤติกรรมการบริหารเพื่อ
กระตุนผูใตบังคับบัญชาใหปฎิบัติงานใหเกิดผลดี และมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันขามถา
ผูบริหารงานแสดงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  ก็อาจทําใหผูใตบังคับบัญชาไมอยากที่จะปฏิบัติงาน
ซึ่งจะทําเกิดผลเสียตอการทํางาน  การทํางานไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  ความสําเร็จ หรือ ความ

                                                          
1กระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2542), 1.
                 2ลัดดา  ศรีสุวรรณ, ”พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารชายและผูบริหารหญิงโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี”  (สารนิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2547), 4.

3สมชัย  วุฒิปรีชา,  “มุมขาราชการ,”  ไทยรัฐ, 19 พฤศจิกายน  2527, 6.
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ลมเหลวขององคกรตาง ๆ ไมวาจะเปนองคกรขนาดเล็กหรือองคกรขนาดใหญยอมข้ึนอยูกับ
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารเปนสําคัญ4

ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย
การจัดการศึกษาเอกชนในชวงแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน  ฉบับที่  8 (พ.ศ. 2540–

2544)  ดานปริมาณ จําแนกตามลักษณะและประเภทของโรงเรียนเอกชน  3  ลักษณะ  คือ 1) การ
ศึกษาในระบบโรงเรียน แบงเปนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา 2) การศึกษานอกระบบ  
โรงเรียนแบงเปนประเภทการศึกษานอกโรงเรียน  เฉพาะกาล (นานาชาติ)  สอนศาสนา  สอนกวด
วิชาศิลปศึกษาและอาชีวศึกษา  และ  3) การศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห5

การจัดการศึกษาเอกชนมีทิศทางการพัฒนาสําหรับใชในกรอบแนวทางพอสรุปไดดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการ

วางรากฐานการจัดและพัฒนาการศึกษาไทย  ไดแก  การกําหนดใหบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันใน
การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม
เก็บคาใชจาย  และการจัดการศึกษาของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและเอกชน (มาตรา  43) ทั้งนี้ รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการ
ศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม  โดยจัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ  ปรับปรุง
การศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  สรางเสริมความรูและปลูก
ฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข  สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปะวิทยาการตาง ๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งพัฒนาวิชาชีพครูและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นศิลปะ
วัฒนธรรมของชาติ (มาตรา 81)

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   มีบทบัญญัติที่เปนการวางกรอบ
และแนวทางในการจัดและพัฒนาการศึกษาใหสนองเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดังกลาว        โดย
กําหนดหลักการวา  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (มาตรา 6)  และการจัดการศึกษาสามรูปแบบ  คือ การ

                                                          
4อาคม  วัดไธสง, ”การพัฒนาสูความเปนผูนํา,” ใน เอกสารงานบริหารสัมพันธ  คร้ังที่

18 (ปตตานี : โรงพิมพมิตรภาพ, 2534), 95-97.
5กระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545–2549), 12.
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ศึกษาในระบบ(การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษา)  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย (มาตรา  15) โดยการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานใหจัดใน 1) สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย  ไดแก  ศูนยเด็กเล็ก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ    2) โรงเรียน  ไดแก โรงเรียน
ของรัฐ   โรงเรียนเอกชน  และโรงเรียนที่สังกัดพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น  และ   3) ศูนยการเรียน
ไดแก  สถานที่เรียนที่หนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน   บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  ฯลฯ
(มาตรา 18) ทั้งนี้  การจัดการศึกษาดังกลาวตองยึดหลักวา  ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  ในขณะเดียวกันกระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22) และ
ตองเนนความสําคัญทั้งความรู   คุณธรรม   กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแตละระดับการศึกษา (มาตรา  23)  สําหรับการบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนนั้น
ตองใหมีความเปนอิสระ  โดยมีการกํากับ  ติดตาม  ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
จากรัฐ  และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับ
สถานศึกษาของรัฐ (มาตรา  43)  รวมทั้งสถานศึกษาเอกชนตองเปนนิติบุคคล (มาตรา 44)  และ
สามารถจัดการศึกษาไดทุกระดับและทุกประเภท  โดยรัฐตองกําหนดนโยบายและมาตรการที่
ชัดเจน   และใหคํานึงถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของเอกชน (มาตรา 45)  นอกจากนี้ รัฐตอง
สนับสนุนดานการเงินอุดหนุน   การลดหยอนหรือการยกเวนภาษี  และสิทธิประโยชนอ่ืนที่เปน
ประโยชนในทางการศึกษาแกสถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสมตลอดจนสงเสริมสนับสนุน
ดานวิชาการใหสถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพึ่งตนเองได (มาตรา 46)

3. นโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ  2544  ดานการศึกษาสรุปไดวา รัฐบาล
จะปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรูโดยยึดหลักการศึกษาสรางชาติ  
สรางคน  สรางแรงงาน ดังนี้  1) เรงจัดใหมีระบบและโครงสรางทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  เปน
ประโยชนตอประชาชนทั้งปวงอยางแทจริง 2) เนนคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และความเที่ยงธรรมใน
การบริหารจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับ   ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา  3) พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือขายสารสนเทศ เพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษา
ใหคนไทยทั้งในเมืองและชนบท 4) จัดใหมีวิทยาลัยชุมชนโดยเฉพาะในจังหวัดที่ขาดแคลนสถาบัน
อุดมศึกษา  5) สงเสริมและสนับสนุนใหทุกฝายรวมรับผิดชอบการจัดการศึกษาและฝกอบรมโดย
รัฐเปนผูวางระบบ  นโยบาย  กํากับคุณภาพมาตรฐาน  สนับสนุนและระดมทรัพยากร  เตรียม
ความพรอมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น   เอกชน  เครือขายครอบครัว และอ่ืน ๆ รวมทั้งการจัด
การศึกษาเพื่อคนพิการหรือทุพพลภาพ  และผูดอยโอกาส 6) สนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยการ
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ศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน  7) สงเสริมใหเกิดบูรณาการทางการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรมและกีฬาในการใหการศึกษาอบรมแกเด็กและเยาวชน 8) ปฏิรูปการเรียนรู  โดยยึดหลัก
ผูเรียนเปนศูนยกลาง  หลักการเรียนรูดวยตนเอง  และหลักการเรียนรูตลอดชีวิต  เนนพลังความคิด
สรางสรรค  การสรางนิสัยรักการอาน  การจัดใหมีหองสมุด  ศูนยการเรียนรูชุมชน และส่ือ
การเรียนรูประเภทตาง ๆ อยางทั่วถึง  9) สงเสริมวิชาชีพครูใหมีศักดิ์ศรี  เปนที่ยอมรับนับถือ และ
ไววางใจจากสาธารณชน   รวมทั้งพัฒนาและผลิตครูที่มีคุณภาพและคุณธรรม 10) ปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษา เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีวินัย  รักงาน และทํางานเปน 11) ใหโอกาสแกผูสําเร็จ
การศึกษาภาคบังคับหรือมัธยมปลาย  ผูวางงาน และผูสูงอายุไดฝกงานอาชีพอยางนอย  1  อาชีพ
พรอมทั้งสงเสริมใหเปนผูประกอบการอิสระได 12) ปฏิรูปการอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น  และ
พัฒนาถึงระดับปริญญาตรีเพื่อสนองตอภาคเกษตร  อุตสาหกรรมและภาคบริการ  รวมทั้ง
สนับสนุนใหผูเรียนไดเขาฝกทักษะในสถานประกอบการ6

ในสวนโรงเรียนเอกชนนั้นรัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการ
ศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม และปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม   ดังนั้นการบริหารจะมีประสิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยูกับผูบริหารเปนสําคัญ
ผูบริหารโรงเรียน ซึ่งไดแก  ครูใหญ  อาจารยใหญ เปนผูมีหนาที่ในการบริหารโรงเรียนมีความ
ใกลชิดกับครูและนักเรียนมากที่สุด  ผูบริหารโรงเรียนจึงเปนตัวจักรสําคัญที่จะทําใหการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนนั้น ๆ ประสบความสําเร็จ หรือลมเหลวได  ผูบริหารโรงเรียนที่ชาญฉลาดจะตอง
สามารถกําหนดพฤติกรรมของตัวเองใหสอดคลองกับสภาวการณที่โรงเรียนกําลังเผชิญอยู
ประสานความรวมมือรวมใจของเพื่อนครูภายในโรงเรียน  เพื่อใหสามารถบรรลุภาระหนาที่ไดอยาง
เหมาะสมซึ่งยอมจะสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใหเกิดขึ้นในการทํางาน7

บทบาทความสําคัญของผูบริหารในศตวรรษที่ 21  1) เปนผูกําหนดทิศทางขององคกร
ผูบริหารตองเปนผูมีความรูและสามารถประเมินสถานการณตาง ๆ ไดดี  เพื่อที่จะไดรูวาควรจะนํา
องคกรไปในทิศทางใด 2)  เปนผูวางแผน ตองสามารถตอบไดวาจะไปถึงเปาหมายไดอยางไร ผูนํา

                                                          
                 6 กระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549), 2-3.

7สมภพ  ศักดิษฐานนท, ”พฤติกรรมผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอยุธยา” (วิทยานิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
2532), 4-5.
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ที่ไมรูจักวางแผน ไมสามารถที่จะบริหารไดดี สงผลใหนําองคกรไปในทิศทางที่ผิด 3) เปนผูจัด
องคกร  การจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหสอดคลองกับแผนการจึงมีความสําคัญ  การจัดการองคกร
รวมตั้งแตการวางโครงสรางองคกร การจัดตําแหนงบุคคลอยางเหมาะสม การสรางวัฒนธรรม
องคกรใหสอดคลองกับเปาหมายในระยะยาว 4) เปนผูสรางแรงจูงใจ  ผูบริหารตองสรางขวัญและ
กําลังใจเพื่อใหผูใตบังคับบัญชาสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  การสรางแรงจูงใจนั้น
ทําไดโดยผานสิ่งตาง ๆ เชน การใหรางวัลตอบแทน ซึ่งนอกจากจะเปนประโยชนตอผูที่ไดรับรางวัล
แลวยังเปนสิ่งที่กระตุนใหผูใตบังคับบัญชามีความพยายามตั้งใจในการทํางานมากขึ้น 5) เปน
ผูประสานงาน ผูบริหารจําเปนตองประสานหนวยงานภายในบังคับบัญชาทั้งหมดเขาดวยกัน หาก
ปราศจากการประสานงานที่ดี จะเกิดการแตกความสามัคคี  รวมไปถึงเรื่องการใชทรัพยากรตาง ๆ
จะถูกใชอยางไมมีประสิทธิภาพ  ทําใหเกิดมีการแยงงบประมาณกันภายในองคกร เพราะคนจะ
มองแคผลประโยชน และการแขงขันมากกวามองเห็นภาพรวมขององคกร  ดังนั้น ผูบริหารตองทํา
ใหคนภายในองคกรเขาใจถึงการอยูรวมกัน  ทํางานรวมกัน  แมอํานาจหนาที่รับผิดชอบอาจแตก
ตางกัน  แตทั้งหมดกําลังเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 6) เปนผูควบคุม  ผูบริหารตองตั้งระบบที่
สามารถทําใหตนรับรูขอเท็จจริงเกี่ยวกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ  และสามารถวางระบบที่
สามารถทําใหมีการควบคุมการประเมินภาพในระดับตาง ๆ ไดอยางชัดเจน   มีประสิทธิภาพสูงสุด
เพราะการตรวจสอบและควบคุมที่ดี  ชวยใหองคกรสามารถพัฒนาข้ึน   และ 7)  เปนแบบอยางที่ดี
ผูบริหารสามารถแสดงออกในความเปนแบบอยางในการทํางาน ความทุมเท เสียสละ อยางไร
ก็ตามผูบริหารองคกรเปนเสมือนกับกัปตันเรือที่นําเรือออกสูทะเลกวาง  ดังนั้นหากนําไมดีเรืออาจะ
อัปปาง หรือไปไมถึงที่หมาย  หรือถึงที่หมายแตลาชากวากําหนด   ผูบริหารจึงเปนปจจัยสําคัญใน
การขับเคลื่อนความสําเร็จของทุก ๆ องคกรตลอดมา8

ปญหา
ปจจุบันการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก      

โดยเฉพาะในเรื่องโครงสรางการบริหาร  ในสวนของโรงเรียนเอกชนไดข้ึนตรงตอเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีการกระจายอํานาจในการบริหาร
ใหแกผูบริหารระดับตาง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะในสถานศึกษาที่มีภารกิจที่จะตองปฏิบัติมากมาย
นอกจากการเรียนการสอนหรืองานวิชาการซึ่งเปนงานหลักแลว ยังตองปฏิบัติงานดานอื่น ๆ อีก

                                                          
8เกรียงศักดิ์   เจริญวงศักดิ์,  “ยุทธศาสตรสรางงานบริหารคน,”  งานวันนี้,  21–28 

กันยายน  2546, 5.
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เชน งานบริหารบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานที่ งานธุรการและการเงิน และงาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เปนตน งานตาง ๆ ที่กลาวมาแตละงานตองมีความ
สัมพันธและตองอาศัยซึ่งกันและกัน จึงจะทําใหกิจกรรมภายในโรงเรียนดําเนินไปอยางราบรื่น ส่ิงที่
ทําใหงานตาง ๆ ดําเนินไปดวยความเรียบรอยบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียนก็คือ  งานธุรการและ
การเงิน ซึ่งเปนงานที่ชวยเหลือสนับสนุนและสนองความตองการในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ให
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได แมจะไมใชงานหลักของโรงเรียนแตการบริหารงานธุรการ
และการเงินก็นับวาเปนหัวใจสําคัญในการบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ  ถาหากผูบริหารไม
เอาใจใสไมมีการวางแผนการดําเนินงานแลว อาจทําใหผูบริหารโรงเรียนประสบความลมเหลวใน
การบริหารสถานศึกษาและอาจทําใหคุณภาพทางการศึกษาดอยลงไปดวย

จากสถิติการศึกษาเอกชน  ปการศึกษา 2548 มีโรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ซึ่งมีจํานวนโรงเรียนเอกชน จํานวนผูบริหารและครู-อาจารยที่
ปฏิบัติการสอน  และจํานวนนักเรียนเอกชน ในกรุงเทพมหานคร9 แบงประเภทไดดังนี้ ประเภท
การศึกษาในระบบโรงเรียน จํานวน  857โรงเรียน  การศึกษานอกระบบโรงเรียน จํานวน 1,682
โรงเรียน  การศึกษาพิเศษ จํานวน  2 โรงเรียน  การศึกษาสงเคราะห จํานวน  6  โรงเรียน  รวม
จํานวนโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น  2,547 โรงเรียน   ผูบริหาร และครู-อาจารยที่
ปฏิบัติหนาที่การสอนโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร  ประเภทการศึกษาในระบบ จํานวน
29,837 คน  การศึกษานอกระบบโรงเรียน  จํานวน  7,700  คน  การศึกษาพิเศษ จํานวน  84  คน
การศึกษาสงเคราะห จํานวน  133  คน  รวมจํานวนผูบริหาร และครู-อาจารยที่ปฏิบัติหนาที่การ
สอนในโรงเรียนเอกชนทั้งสิ้น  37,754  คน  และจํานวนนักเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร
ประเภทศึกษาในระบบโรงเรียน จํานวน 502,821   คน  การศึกษานอกระบบโรงเรียน จํานวน
474,462  คน  การศึกษาพิเศษ จํานวน 407  คน  การศึกษาสงเคราะห จํานวน 3,433 คน  รวม
จํานวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น  981,123   คน

มีปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ ๆ หลายประการ ซึ่งในสวนนโยบายของรัฐ ดูเหมือนจะ
สวนทางกับการปฏิบัติกลาวคือ รัฐมีนโยบายสงเสริมบทบาทการศึกษาเอกชนในการรวมจัดการ
ศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ใหมากยิ่งขึ้น แตในทางปฏิบัติรัฐไดขยายโรงเรียนของรัฐในดาน
ปริมาณและระดับช้ันเรียนอีกทั้งเปดรับนักเรียนหลายรอบ ทําใหเกิดผลกระทบตอโรงเรียนเอกชน

                                                          
                  9www.opec.go.th/doc03/numsch_stu_tea/Webpage/T01.htm

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



7

โรงเรียนเอกชนบางสวนรายรับไมพอกับรายจาย ดําเนินกิจการโดยไมมีผลกําไร ทําใหไมสามารถ
นําเงินมาพัฒนาการเรียนการสอน  และกิจกรรมโรงเรียนได  ยอมมีปญหาตาง ๆ ตามมา  ดังนี้
1) ปญหาดานโครงสราง  ไมไดกําหนดงานหลักขององคกรไวใหชัดเจน  โครงสรางขององคกรไม
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  ส่ิงแวดลอมและกระแสโลก  มีระบบงานซ้ําซอน  ข้ัน
ตอนมากมายทําใหเกิดความลาชาในการบริการ 2) ปญหาดานการบริหารงานภายในองคกรเปน
การบริหารงานที่ขาดระบบการประสานแผนงาน  แผนงบประมาณ  แผนกําลังคน  และแผน
เทคโนโลยี  รวมทั้งขาดเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน  3) ปญหาดานเทคโนโลยีสาร
สนเทศ  ขาดการสนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงาน  เพื่อชวยใหการทํางานรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ  4) ปญหาดานการบริหารงานบุคคลหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย การ
สูญเสียกําลังคนที่มีคุณภาพ และปญหาเรื่องคาตอบแทนต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการจางใน
ตลาดแรงงาน ปญหาการพัฒนาคุณภาพบุคลากร  ปญหาดานจริยธรรมและจรรยาบรรณของครู
5) ปญหาดานกฎระเบียบ  มีกฎ  ระเบียบมากมาย  ซึ่งลาหลังและไมเปนสากล ทําใหเปนอุปสรรค
ตอการบริการนักเรียนและประชาชน และ 6) ปญหาดานการเงินและงบประมาณ การจัดสรรงบ
ประมาณไมเปนไปตามแผนงานโครงการไมสอดคลองกับแผนงาน  แผนกําลังคน  ไมมีมาตรฐาน
ในการบริหารงบประมาณ   ผูบริหารไมสามารถบริหารงบประมาณไดอยางคลองตัว

จากปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในภาพรวมทําใหเกิดความลาชา และสงผลกระทบตอการ
บริหารงานโดยเฉพาะงานดานธุรการของโรงเรียนซึ่งเปนงานที่ชวยเหลือและสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานดานอื่นๆ ของโรงเรียนดําเนินไปดวยความเรียบรอย10 ดังนี้  1) ปญหางานสารบรรณ
งานสารบรรณถือเปนงานที่ตองกระทําหรือถือปฏิบัติและกระทําอยูเปนประจําหากไมไดใหความ
สนใจ  จะทําใหงานลาชา สับสน  คนหายาก ซับซอน 2) ปญหางานทะเบียนและรายงานที่เกี่ยวกับ
นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียน และงานทะเบียนทีเกี่ยวกับโรงเรียน งานทะเบียนและรายงานที่ขาด
ประสิทธิภาพสงผลใหผูบริหารขาด     ขอมูลในการคนควา  อางอิง เพื่อเปนแนวทางประกอบการ
วินิจฉัยในการวางแผนและแกไขปญหาของโรงเรียน  3) ปญหางานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่  การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารสถานที่  ผูบริหารตองหาวิธีที่จะพิทักษ
รักษาใหความปลอดภัยแกอาคารสถานที่ ตลอดจนวัสดุอุปกรณและเอกสารในอาคารใหพนจาก

                                                          
                 10กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การ
บริหารงานธุรการการบริหารงานการเงินและพัสดุ, พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ, 
2534), 2.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



8

การถูกลักขโมย พนจากอัคคีภัย หรือเหตุ อ่ืนใดที่ทําใหขาดสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน 4) ปญหา
งานประชาสัมพันธ  หากโรงเรียนประสบความลมเหลวในงานนี้ ผลเสียที่  ตามมา คือ ความเขาใจ
ผิด  ความความแคลงใจซึ่งกันและกัน การขัดแยงกันเอง การนินทาวาราย  ตลอดจนการสราง
ขาวลือในเรื่องอกุศลตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคทําใหการบริหารโรงเรียนเปนไปดวยความยากลําบาก
และ 5) ปญหางานการเงินและพัสดุ  เปนงานที่ผูบริหารตองศึกษาหาความรูใหมาก หากผูบริหาร
ไมใสใจ ไมมีการวางแผนในการดําเนินงาน จะมีปญหาเกิดขึ้นมากมาย เชน ใชจายเงินโดยไมเกิด
ประโยชนสูงสุด ทําใหส้ินเปลืองเงินงบประมาณ  เสียโอกาสในการจัดสรรเงินบริหารงานดานอื่น ๆ
ทําใหการบริหารงานขาดประสิทธิภาพในการทํางาน ประสบความลมเหลวในการบริหารโรงเรียน

การบริหารงานโดยทั่วไปเปนงานเกี่ยวของกับการจัดระบบการบริหารองคกรใหบริหาร
งานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน  คุณภาพ เปาหมายที่กําหนดไว  โดยมีบทบาทหลักในการ
ประสานสงเสริมสนับสนุนและการอํานวยการ  ความสะดวกตาง ๆ  ในการใหบริการการศึกษาทุก
รูปแบบ  มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  สงเสริมในการ
บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก
โดยเนนความโปรงใส  ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได  ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน
และองคกรที่เกี่ยวของ เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล11

การวิจัยในครั้งนี้จึงใครศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนวาเปนอยางไร  อยูใน
ระดับใดบาง  เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนเอกชนตอไป  และเพื่อทราบพฤติกรรมของ
ผูบริหารโรงเรียนเอกชนซึ่งแยกเปน  2 ประเภท  คือ ประเภทสามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา
วามีพฤติกรรมแตกตางกันหรือไม

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อทราบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

และประเภทอาชีวศึกษา
2. เพื่อทราบความแตกตางของพฤติกรรมการบริหารระหวางผูบริหารโรงเรียนเอกชน

ประเภทสามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา
3. เพื่อทราบการบริหารงานธุรการโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและประเภท

อาชีวศึกษา

                                                          
                   11กระทรวงศึกษาธิการ, การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : 
อรุณการพิมพ, 2546), 64.
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4. เพื่อทราบความแตกตางของการบริหารงานธุรการโรงเรียนระหวางโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา

ขอคําถามในการวิจัย
1. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและ

ประเภทอาชีวศึกษา อยูในระดับใด
2. พฤติกรรมการบริหารระหวางผูบริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา และ

ประเภทอาชีวศึกษา  แตกตางกันหรือไม
3. การบริหารงานธุรการโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและประเภท

อาชีวศึกษา อยูในระดับใด
4. การบริหารงานธุรการโรงเรียนระหวางโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา และ

ประเภทอาชีวศึกษา  แตกตางกันหรือไม

สมมติฐานในการวิจัย
1. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและ

ประเภทชีวศึกษาอยูในระดับปานกลาง
2. พฤติกรรมการบริหารระหวางผูบริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  และ

ประเภทอาชีวศึกษา ไมแตกตางกัน
3. การบริหารงานธุรการโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา และอาชีวศึกษา อยูใน

ระดับปานกลาง
4. การบริหารงานธุรการโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา และอาชีวศึกษา ไม

แตกตางกัน

ขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัย
ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนเอกชนนั้น  มีส่ิงปอนเขาหรือปจจัยนําเขา  กระบวนการ

และผลผลิตเชนเดียวกัน  โดยรับเอาตัวปอนจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  ทางสังคม และทาง
ภูมิศาสตร ซึ่งตัวปอนเหลานี้ไดแก  1) ความประสงคทางการศึกษา  ไดแก นโยบายทางการศึกษา 
จุดมุงหมายของการศึกษา  2) บุคลากร  ไดแก  ผูบริหารโรงเรียน  ครู-อาจารย นักเรียน  ภารโรง  
3) งบประมาณ  ไดแก  เงินงบประมาณแผนดิน และเงินนอกงบประมาณแผนดิน  และ 4) วัสดุ
อุปกรณ ไดแก  อุปกรณการเรียนการสอน และเครื่องอํานวยความสะดวกและบริการของโรงเรียน  
กระบวนการบริหารตาง ๆ    ที่ผูบริหารโรงเรียนไดถือปฏิบัติ     ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดนําเอาทฤษฎี
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พฤติกรรมการบริหารของไลเคิรท  (Likert)12 ซึ่งไลเคิรท (Likert)  พบวาองคกรที่ประสบความ
สําเร็จนั้นข้ึนอยูกับระบบความสัมพันธตอกันและระบบการใชอิทธิพลที่มีประสิทธิผล (an  
effective  influence  system) โดยเกิดจากองคประกอบสําคัญ   8  องคประกอบ ไดแก 1) การ
เปนผูนํา  2) การจูงใจ  3) การติดตอส่ือสาร 4) การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน  5) การ    
ตัดสินใจ  6) การกําหนดเปาหมาย  7) การควบคุมและการปฏิบัติงาน  และ 8) การกําหนด    
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม และผลผลิต ซึ่งไดแก  ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  
ธุรการ 5 งานของโรงเรียน13 ซึ่งไดแก  1) งานสารบรรณ  2) งานทะเบียน และรายงาน  3) งานการ
รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ 4) งานประชาสัมพันธ และ 5) งานการเงิน และพัสดุ  โดยการ
วิจัยครั้งนี้ไดศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานธุรการโรงเรียน   เพื่อนําผลที่ได
จากการวิจัยไปใชในการพัฒนาปรับปรุงงานธุรการของโรงเรียนเอกชนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ซึ่งจะทําใหโรงเรียนประสบความสําเร็จในการบริหารงานธุรการซึ่งเปนงานที่สนับสนุนใหการ
ดําเนินงานตาง ๆ ของโรงเรียนดําเนินไปไดดวยดี  ดังแผนภูมิที่  1  หนา  11

                                                          
12Rensis   Likert,  The Human  Organization  (New   York : McGraw-Hill  Book  

Company, 1967), 197-211.
13กระทรวงศึกษาธิการ,  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, “การ

บริหารงานธุรการ การบริหารงานการเงินและพัสดุ,” ใน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร       
โรงเรียนประถมศึกษา เลมที่ 6, พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ, 2539),  2-20.
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-

แผนภูมิที่ 1   ขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัย
ที่มา  :  Daniel  Katz and Robert  L. Kahn,  The Social  Psychology  of  Organization
(New York : John  Wiley & Son, 1978),  20.
          : กระทรวงศึกษาธิการ,  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, “การบริหาร
งานธุรการ การบริหารงานการเงินและพัสดุ,” ใน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร       
โรงเรียนประถมศึกษา เลมที่ 6, พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ, 2539),  2-20.

ตัวปอน  (input) กระบวนการ (process) ผลผลิต (output)

ความประสงคทางการศึกษา

- นโยบายทางการศึกษา
- จุดมุงหมายของการศึกษา

บุคลากร
- ผูบริหารโรงเรียน
- ครู
- นักเรียน

งบประมาณ

- เงินงบประมาณแผนดิน
- เงินนอกงบประมาณแผนดิน

วัสดุอุปกรณ

- วัสดุอุปกรณการเรียนการสอน
- เครื่องอํานวยความสะดวกและ
  บริการของโรงเรียน

- การบริหาร

-การเรียนการสอน

-การนิเทศ  ติดตาม และประเมินผล

-นักเรียนมีคุณภาพตาม
เกณฑ
-บุคลากรมีความพึงพอใจ

สภาพแวดลอม (context)

-สภาพทางเศรษฐกิจ
-สภาพทางสังคม
-สภาพทางภูมิศาสตร

FEEDBACK
ขอมูลปอนกลับ

-พฤติกรรมการบริหาร

-การบริหารงานธุรการ
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การวิจัยครั้งนี้มุงใหทราบถึงพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการบริหารงานธุรการ
ของโรงเรียนเอกชน  ซึ่งมีขอบเขตทางทฤษฎีของการวิจัยดังนี้  ที่ปรากฏในแผนภูมิที่  2

แผนภูมิที่  2  ขอบเขตทางทฤษฎีของการวิจัย
ที่มา  :  พฤติกรรมการบริหาร อางจาก Rensis  Likert, The Human Organization  (New York :
McGraw-Hill Book Company, 1967), 197-211.
         : กระทรวงศึกษาธิการ,  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, “การบริหาร
งานธุรการ การบริหารงานการเงินและพัสดุ,” ใน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร       
โรงเรียนประถมศึกษา เลมที่ 6, พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ, 2539),  2-20.

พฤติกรรมการบริหารของ
Rensis  Likert

1.การเปนผูนํา
2.การจูงใจ
3.การติดตอส่ือสาร
4.การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพล
ตอกัน
5.การตัดสินใจ
6.การกําหนดเปาหมาย
7.การควบคุมการปฏิบัติงาน
8.การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติ
งาน และการฝกอบรม

การบริหารงานธุรการโรงเรียน

1.งานสารบรรณ
2.งานทะเบียนและรายงาน
3.งานรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับอาคารสถานที่
4.งานประชาสัมพันธ
5.งานการเงิน และพัสดุ
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นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหมีความเขาใจตอความหมายและขอบเขตของคําบางคําอยางชัดเจน  ผูวิจัยได

กําหนดนิยามศัพทเฉพาะดังนี้
1. พฤติกรรมการบริหาร หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออก รวมถึงทาที่             

ที่ผูบริหารปฏิบัติและสามารถสังเกตได  ไดแก  การเปนผูนํา  การจูงใจ  การติดตอส่ือสาร       
การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน   การตัดสินใจ   การกําหนดเปาหมาย   การควบคุมการ
ปฏิบตัิงาน  และการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม

2. การบริหารงานธุรการ  หมายถึง งานบริการที่มีสวนชวยสนับสนุนและสนอง
ความตองการในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ  ของโรงเรียนใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายอยาง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งไดแก  งานสารบรรณ  งานทะเบียนและรายงาน  งานการรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับอาคารสถานที่   งานประชาสัมพันธ  งานการเงิน และพัสดุ

3. โรงเรียนเอกชน หมายถึง โรงเรียนเอกชนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1  ที่จัดการศึกษาเปนรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน โดยแบงประเภท
การศึกษาและระดับการศึกษาดังนี้ ประเภทสามัญศึกษา คือ โรงเรียนที่เปดการสอนในระดับ
ประถมศึกษา (อนุบาล 1-อนุบาล 3)  ระดับประถมศึกษา (ป.1- ป.6) และ ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-
ม.6) และประเภทอาชีวศึกษา  คือ โรงเรียนที่เปดการสอนระดับมัธยมศึกษา  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับอุดมศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ     
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

ในการศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการบริหารงานธุรการของโรงเรียน
เอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหาร  
การบริหารงานธุรการโรงเรียน  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ดังนี้

พฤติกรรมการบริหาร

การศึกษาพฤติกรรมการบริหารอาจแบงวิวัฒนาการออกได  3  ยุค คือ  การบริหารเชิง
วิทยาศาสตร (scientific  management) การบริหารโดยเนนมนุษยสัมพันธ (human  relation)
และการบริหารตามแนวพฤติกรรมศาสตร (behavioral  science) โดยในที่นี้จะพิจารณาตามแนว
พฤติกรรมศาสตร  ซึ่งเริ่มประมาณ พ.ศ. 2493  ทั้งนี้จะนํามาอางอิงเพียง  4  แบบ ตามแนวคิด
ดังตอไปนี้  คือ

1. พฤติกรรมการบริหารตามแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอ (Ohio  State 
Leadership  Studies)

แอนดรู   ดับบลิว  ฮาลปน (Andrew  W. Halpin) และคณะวิจัยในสถาบันวิจัย
ธุรกิจ    (Bureau  of  Business Research) ของมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอไดเร่ิมโครงการวิจัย
เพื่อหาขอเท็จจริงวาพฤติกรรมของหัวหนางานจะแสดงใหเห็นเพียงมิติเดียวไดหรือไม  โดยกําหนด
พฤติกรรมผูนําไว  2 มิติดวยกัน คือ

1.1 มิติกจิสัมพันธ (initiating  structure)  หมายถึง พฤติกรรมผูนําที่แสดงใหเห็น
ตามความสัมพันธระหวางเขากับสมาชิกของกลุมในการสรางรูปแบบการจัดองคการที่ดี  การทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีและกระบวนการทํางาน  เพื่อใหงานสําเร็จไดทั้งคุณภาพและปริมาณ
กลาวคือมุงผลของงานเปนสําคัญ

1.2 มิติมิตรสัมพันธ (consideration  dimension) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึง
สัมพันธภาพอันดีตอกัน  มีความไววางใจ  ยกยองนับถือซ่ึงกันและกัน  มีความกลมเกลียวระหวาง
ผูนํากับผูรวมงาน

14
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ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมผูนําเมื่อพิจารณาใน  2  มิตินี้ แลวแยกออกจากกัน
อยางชัดเจนคะแนนที่สูงในมิติหนึ่งไมจําเปนตองต่ํากวาอีกมิติหนึ่ง  ผูนําบางพวกมีลักษณะมุง
กิจสัมพันธหวังผลงานจึงเรงกลุมในการทํางาน ในขณะที่อีกพวกหนึ่งมุงสงเสริมและรักษา
สัมพันธภาพในกลุมเปนสําคัญ  และบางพวกก็แสดงพฤติกรรมสูงทั้ง 2  มิติ  ในขณะที่อาจมีบาง
พวกแสดงพฤติกรรมนอยทั้ง  2  มิติเชนกัน  ในอัตราสวนและปริมาณตาง ๆ กัน1  ดังแสดงไดใน
แผนภูมิที่  3

สูง

                              มิตรสัมพันธสูง                    มิตรสัมพันธสูง
                               กิจสัมพันธต่ํา                     กิจสัมพันธสูง
แกน

         มิตรสัมพันธ                    มิตรสัมพันธต่ํา                    มิตรสัมพันธต่ํา
                                            กิจสัมพันธต่ํา                      กิจสัมพันธสูง

ตํ่า                                                         แกนกิจสัมพันธ                                                  (สูง)

แผนภูมิที่ 3    แกนพฤติกรรมทางการบริหาร  (Ohio  State  Leadership  Studies)
ที่มา : ปรับจาก Andrew W. Halpin, The Leadership  Behavior  of  School  Superintendents
(Chicago : Midwest  Administration  Center, The University  of  Chicago, 1959), 4.

2. พฤติกรรมการบริหารตามตารางบริหาร (managerial  grid) ของ เบลค และมูตัน 
พฤติกรรมตามแนวคิดนี้ เรียกวา พฤติกรรมความเปนผูนําแบบสนใจบุคคล (concern for  
people) และผลผลิต (concern  for production)  ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวนี้มีลักษณะคลาย       
พฤติกรรมความเปนผูนําที่มุงมิตรสัมพันธ (consideration) และพฤติกรรมความเปนผูนําแบบมุง
กิจสัมพันธ (initiating  structure) ดังกลาวแลว  แตกตางกันเพียงวาพฤติกรรมตามแนวคิดของ   
โรเบิรต  อาร  เบลค  และ  เจน   เอส  มูตัน (Robert  R. Blake  and  Jane S. Mouton) มีการ 
แจกแจงในรายละเอียดยิ่งขึ้นโดยถือวาแตละมิติเปนอิสระแกกัน  ดังแสดงไดในแผนภูมิที่  4
                                                          

1Andrew W. Halpin, The Leadership Behavior of School Superintendents  
(Chicago : Midwest Administration Center, The University  of  Chicago, 1959), 4.
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(สูง)

      

            9

            8

                             7

คนสนใจ            6

            5

                         4

                     3
                     2
                            1

                               1       2       3       4      5      6      7       8       9

(ต่ํา)                                                        สนใจผลิต                            (สูง)

แผนภูมิที่ 4   ตารางการบริหาร (the  managerial  grid)
ที่มา  : Robert  R. Blake  and  Jane  S. Mouton, The  Managerial  Grid  (Houston, Tex. : 
Gulf Publishing, 1964), 10.

ตามแผนภูมิอาจอธิบายไดดังนี้
1) ผูนําแบบย่ําแย (impoverished) เปนผูนําที่แสดงพฤติกรรมการบริหารโดยไม

สนใจทั้งคนและไมหวังผลของงาน  บริหารงานแบบเฉี่อยชา  ทํางานแบบไดเทาไรก็เทานั้นทํางาน
ประจําเรื่อย ๆ โดยไมมีจุดมุงหมาย

2) ผูนําแบบงานขึ้นสมอง (task) ผูนําแบบนี้  แสดงพฤติกรรมการบริหารที่มุงจะ
ใหงานสําเร็จอยางเดียว   โดยไมสนใจความตองการของบุคคล  มุงแตประสิทธิภาพของการ
ทํางานโดยไมคํานึงถึงความเปนมนุษยของเพื่อนรวมงาน

(1,1) ย่ําแย งานขึ้นสมอง(9,1)

(5,5)
ทางสาย
กลาง

(1,9)ชุมชนสังสรรค ทํางานเปนทีม  (9,9)
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3) ผูนําแบบทางสายกลาง (middle of the  read)  เปนผูนําที่ใหความสนใจทั้ง
คนและงานพอสมควร  และใหความสําคัญทั้งคนและงานในระดับปานกลาง  เพื่อนรวมงานมี
ความพอใจบาง  ผลงานก็สําเร็จตามสมควร

4) ผูนําแบบชุมชนสรางสรรค (country  club) ผูนําแบบนี้มุงมีความสัมพันธกับ
บุคคลเปนใหญ  พยายามใหเพื่อนรวมงานเกิดความพอใจสูงสุด  โดยที่ทําใหผลิตผลของงานไดต่ํา
พยายามสรางความเปนกันเอง เปนมิตรกับคนทั้งหลาย แตไมไดมุงที่จะเห็นผลผลิตของงาน
มากนัก

5) ผูนําแบบทํางานเปนทีม (team) เปนผูนําที่มีพฤติกรรมการบริหารที่มุงเนนทั้ง
คนและผลงานทํางานเปนหมูคณะ  เพื่อนรวมงานมีความพอใจในการทํางาน   ใหความรวมมือ
รวมใจทําใหงานประสบความสําเร็จสูง ทุกฝายมีความพอใจในผลงานที่ทํา2

3. พฤติกรรมทางการบริหารตามทฤษฎีระบบสังคม (social  system)
จาคอบ ดับบลิว  เกทเซลส (Jacob W. Getzels) มีความเชื่อวา  การวิเคราะห

กระบวนการทางการบริหารเกี่ยวของกับมิติ 2 มิติ ตอไปนี้คือ
3.1 สถาบันมิติ (nomthetic dimension) ประกอบดวยสถาบัน (institution)        

บทบาท (role) และความคาดหวัง (expectation) ซึ่งในทุกสังคมจะตองมีการกําหนดหนาที่และ
ชวงเวลาสําหรับการปฏิบัติใหสําเร็จไปตามแผน  มีการกําหนดบทบาทเพื่อใหบุคคลปฏิบัติตาม
เพื่อใหเกิดผลตามความมุงหวังขององคกร

3.2 บุคลามิติ (ideograph  dimension) ประกอบดวย บุคคล (individual)     
บุคลิกภาพ (personality) และความตองการสวนตัว (need-disposition) พฤติกรรมในระบบสังคม
กําหนดขึ้นโดยสถาบันมิติ  แตละคนในสังคมจึงตองปฏิบัติตามบทบาทที่มีอยูใหไปทํานองเดียวกัน
เพื่อใหเปนไปตามความมุงหวังขององคกร  ในขณะเดียวกันคนที่เขาไปอยูในองคกรก็มีบุคลิกภาพ
และความตองการเปนของตนเอง  ซึ่งระบบสังคมทั้ง 2 มิตินี้  สามารถแสดงไดดังแผนภูมิที่ 5

                                                          
2Robert  R. Blake and Jane S. Mouton, The Managerial  Grid   (Houston, Tex. : 

Gulf Publish, 1964),  8-12.
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บุคลามิติ

แผนภูมิที่ 5    โครงสรางของระบบสังคม
ที่มา  :  Jacob W. Getzels and Egon G.  Guba, ”Social  Behavior  and  the Administrative  
Process,”   School  Review  65 (1957) : 429.

ดังนั้น   พฤติกรรมของผูนําทางการปฏิบัติงานในองคการ  ผูนําจะแสดงพฤติกรรม
ออกมาเปน  3  แบบคือ

แบบที่ 1 เนนการบริหารแบบสถาบันมิติ (nomothetic  style) ซึ่งผูบริหารยังยึดกฎ
เกณฑตาง ๆ ของสถาบันเปนที่ตั้ง  ผูบริหารสอดสองดูแลใหทุกคนปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน
และปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัด  ถือการบรรลุเปาหมายขององคกรเปนสําคัญ  แสดงบทบาทตาม
ความคาดหวัง  เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาของบุคคล  ไมเนนดานความสัมพันธกับผูใต
บังคับบัญชา  เนนที่งาน

แบบที่ 2 เนนการบริหารแบบบุคลามิติ (ideograph  style) เปนผูบริหารที่ยึด
บุคคลมากกวาสถาบัน  สรางความพอใจใหแกผูใตบังคับบัญชามากกวาการบรรลุเปาหมายของ
องคการ  เนนที่ตัวบุคคล
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แบบที่ 3 ผูบริหารแบบผสมผสาน  หรือทางสายกลาง (transactional  style)
บริหารโดยยึดถือความสําคัญทั้งงานและบุคคล  ถือวาการกระทําใด ๆ ตองเกิดประโยชนแก
สถาบันและบุคคล  เปนการบริหารตามสถานการณ  กลาวคือ  เนนสถานการณเปนเกณฑ3

4. พฤติกรรมการบริหารตามแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน เรนซิส ไลเคิรท
(Rensis  Likert) และเพื่อนรวมงานของเขาที่สถาบันแหงมหาวิทยาลัยมิชิแกน  ไดทําการศึกษา
เกี่ยวกับแบบความเปนผูนํา โดยไดศึกษาผูนําทั้งในกิจการอุตสาหกรรม  บริษัทประกันภัย  และ
หนวยงานของรัฐบาล   หลังจากที่ไดมีการวิเคราะหถึง ขอมูลตาง ๆ ที่ไดมาแลว ไดแบงแบบของ
ความเปนผูนําออกเปน  2  ประเภท

4.1 ผูนําที่ใหความสําคัญกับคนเปนหลัก (employee centered) ผูนําแบบนี้จะให
ความสนใจในปญหาของผูอยูใตบังคับบัญชา และการสรางกลุมงานที่มีประสิทธิภาพ มีเปาหมาย
ของการปฏิบัติงานสูง   สามารถที่จะทําใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจถึงเปาหมายไดอยางชัดเจน และ
การปลอยใหทุกคนมีเสรีภาพในการทํางาน

4.2 ผูนําที่ใหความสําคัญกับงานเปนหลัก (job – centered)  เปนแบบที่มีการ
ควบคุมผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด  ใชส่ิงจูงใจตาง ๆ  เพื่อที่จะกระตุนการผลิตและการกําหนด
อัตราของผลผลิตดวยการใชเทคนิคตาง ๆ เชน การศึกษาในเรื่องของเวลาที่ใชไปในการทํางาน
เปนตน

ผลการวิจัยพบวา   หัวหนางานที่ใหความสําคัญกับคนมักมีผลผลิตสูงกวาผล
คนพบจากการวิจัย แสดงดังแผนภูมิที่ 6

                                                          
3Jacob W. Getzels and Egon G. Guba, “Social Behavior and the 

Administrative,”  School  Review   65 (1975) : 423-441.
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จํานวนหัวหนางาน

ยึดงานเปนหลัก ยึดคนเปนหลัก

มีผลผลิตสูง

มีผลผลิตต่ํา

แผนภูมิที่ 6  หัวหนางานซึ่งยึดคนเปนหลัก  มีผลผลิตสูงกวาหัวหนางานซึ่งยึดงานเปนหลัก
ที่มา  :  Rensis  Likert, New  Pattern  of  Management   (New  York : McGraw-Hill  Book  
Company, 1961), 7.

ตามแผนภูมิไดแสดงใหเห็นวา  หัวหนางานเพียง 1  ใน 8 ที่ยึดงานเปนหลัก จึงจะ
มีผลผลิตสูง ในขณะที่หัวหนางาน 3  ใน  9 ที่ยึดคนเปนหลักกลับมีผลผลิตต่ํา

ผลการวิจัยพบตอไปวา  หัวหนางานที่มีผลผลิตสูงจะอธิบายใหคนงานเขาใจอยาง
ชัดเจนวาอะไรคือวัตถุประสงค  และอะไรที่จําเปนตองทําใหสําเร็จ  แลวใหอิสระในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งพบอีกวา  การควบคุมทั่ว ๆ ไป อยางหลวม ๆ  มากกวาการควบคุมอยางเขมงวดจะทําให
เกิดผลผลิตสูงกวา4

ระบบการบริหาร 4  ระบบ (system 4)
จากการศึกษาวิจัยของ   เรนซีส   ไลเคิรท (Rensis  Likert)  เกี่ยวกับผลผลิต

(productivity) อันเกิดจากความสัมพันธระหวางฝายบริหารกับพนักงาน  ซึ่งมีแนวคิดมาจากการ
ศึกษาวิจัยขางตนทําใหเขาไดเสนอสิ่งที่เรียกวา  เปนทฤษฎีการบริหารซึ่งมีลักษณะแตกตางกัน
4   รูปแบบ และเรียกวาการบริหาร  4  ระบบ (system 4) ประกอบดวย

ระบบที่ 1 : เผด็จการ (system 1 : exploitative authoritative)
ระบบการบริหารแบบนี้   ผูบริหารจะเชื่อมั่นในความคิดเห็นของตัวเองสูง โดยใหความ

ไววางใจตอผูรวมงานดวย การตัดสินใจใหทํางานจะบีบบังคับ  หรือสรางระเบียบกฎเกณฑข้ึนให

                                                          
4Rensis  Likert,  New  Pattern of Management   (New  York : McGraw-Hill Book 

Company, 1961), 5-25.

      1              6

     7 3
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เกิดความเกรงกลัว  ความสัมพันธโดยสวนตัวจะมีนอย    และลักษณะการทํางานมักจะทําตาม
ความสามารถสวนบุคคลเปนรายคน เปาหมายงานตาง ๆ จะออกมาในลักษณะคําสั่งจากผูบริหาร
ระดับสูงขององคการเทานั้น

ระบบที่ 2 :  เผด็จการแบบมีศิลป (system 2 : benevolent  authoritative)
ระบบการบริหารแบบนี้  ผูบริหารจะแสดงออกถึงทาทีที่ไววางใจตอผูรวมงาน  มีวิธีการ

จูงใจผูรวมงานโดยรางวัล แตบางครั้งก็ใชการบีบบังคับ  ยอมใหมีการสื่อสารจากผูรวมงานไปสู
ผูบริหารบาง  บรรยากาศอาจจะดูเหมือนผูบริหารขอความคิดเห็น  และยอมรับความคิดเห็นจาก
ผูรวมงาน  แตจริง ๆ แลว นโยบายและกฎเกณฑตาง ๆ ขององคการจะถูกกําหนดโดยผูบริหาร
เทานั้น   ซึ่งผูบริหารอาจใหผูรวมงานตัดสินใจไดในระดับหนึ่ง  แตทั้งนี้ตองสอดคลองกับนโยบายที่
ผูบริหารไดวางไว

ระบบที่ 3 : การปรึกษาหารือ (system 3 : consultative )
ระบบการบริหารแบบนี้  ผูบริหารจะยอมรับความสามารถของผูรวมงานมาก  มีความ

ไววางใจและยอมใหผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ  โดยการขอคําปรึกษาหารือหรือ
ขอเสนอแนะเพื่อประกอบเปนแนวทาง  มีการจูงใจในลักษณะของการใหรางวัลเปนสวนใหญ  การ
ติดตอส่ือสารเปน 2  ทางโดยสมบูรณ  ผูบริหารจะเปนฝายวางนโยบายขององคการอยางกวาง ๆ
เพื่อเปนแนวทางในการทํางาน  ความสัมพันธสวนตัวจะใกลชิดสนิทสนมกันไดทั้งผูบริหารและ
ผูรวมงาน  แตการตัดสินใจในเรื่องสําคัญยังคงเปนหนาที่ของฝายบริหารอยู

ระบบที่ 4 : กลุมที่มีสวนรวม (system 4 : participate  group)
ระบบการบริหารแบบนี้    ผูบริหารมีความเชื่อม่ันและไววางใจในตัวผูรวมงานมาก  มี

การกระจายการตัดสินใจสั่งการไปทั้งองคการ  การติดตอส่ือสาร  นอกจากจะเปน  2  ทางแลวยังมี
การติดตอส่ือสารระหวางเพื่อนรวมงานดวย   การจูงใจมักอยูที่เปาหมายและการพัฒนาองคการ
ความสัมพันธโดยสวนตัวเปนไปอยางฉันทมิตร  ระหวางผูบริหารและผูรวมงานโดยทุกฝายตางมุง
ที่จะสนับสนุน  ความพยายามที่จะใหเปาหมายขององคการสัมฤทธิ์ผลตามที่วางไว5

                                                          
5Resis Likert,  The Human Organization  (New  York : McGraw-Hill Book 

Company, 1967), 16-24.
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จากระบบการบริหาร 4  แบบ (system 4)  เรนซีส   ไลเคิรท  (Rensis  Likret)  เชื่อวา
การบริหารที่มีประสิทธิภาพ  คือ   การบริหารที่ไดทั้งงานและน้ําใจคน  และผลผลิตสูง  ซึ่งตองเกิด
จากองคประกอบสําคัญ  8  ประการ

ซึ่งแบบบริหารทั้ง  4  ระบบนั้น  แบบการบริหารใดจะมีประสิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยูกับ
ลักษณะการปฏิบัติ   หรือสภาพการจัดองคการบริหารขององคประกอบตอไปนี้ คือ

1. การเปนผูนํา (leadership)
2. การจูงใจ  (motivational)
3. การติดตอส่ือสาร (communication)
4. การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน (interaction – influence)
5. การตัดสินใจ (decision – making)

   6. การกําหนดเปาหมาย (goal setting)
7. การควบคุมการปฏิบัติงาน (control)
8. การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (performance goals and

training)6

ซึ่งในแตละองคประกอบมีสาระสําคัญ  ดังนี้

การเปนผูนํา (leadership)
ผูบริหารอยูในฐานะที่ตองเปนผูนําขององคการ  จะตองมีบทบาทในการนําทางและจูง

ใจผูใตบังคับบัญชา  ซึ่งจะตองใชความพยายามที่จะดึงดูดเอาความสามารถของผูใตบังคับบัญชา
มาบูรณาการเขากับความมุงประสงคขององคการกับการจูงใจปจเจกบุคคล  ดังนั้นความเปนผูนํา
จึงเปนลักษณะที่สําคัญยิ่งของผูบริหาร7

นักวิชาการไดใหความหมายของคําวา “ผูนํา” ไวมากมาย เชน บารนารด
(Barnard) ไดใหความหมายวา ผูนํา คือ ผูที่มีประสิทธิภาพเหนือกวาระดับธรรมดา ในการใชวิถี
ทางสังคม  เพื่อกระตุนใหคนอื่นรวมรับผิดชอบการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ8

                                                          
6Rensis Likert, New Patterns of Management, 223-233.

     7กวี  วงศพุฒ, ภาวะผูนํา, พิมพคร้ังที่ 4.  (กรุงเทพฯ : ศูนยสงเสริมวิชาชีพบัญชา, 
2539), 18.
   8Chester I. Barnard, quoted in Luvern L. Gunningham and William J. Gephert, 
Leadership :The Science and the Art Today (Illinois : F.E. Peacock Publishers, 1973), 84.
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สวนเนกซเลย, อีวาน และ ไลน  (Neagley, Evans และ Lynn อางใน  กวี  วงศพุฒ) ไดใหความ
หมายของคําวา”ผูนํา” ไว 6 ประการ  คือ 1) ผูนําคือ  ศูนยกลางของกลุม  (central  figure)       
ซึ่งหมายถึงการที่  ผูนําเปนศูนยกลางของกลุม  เปนผูนําที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกวาบุคคลอื่น ๆ
ในกลุม  สามารถดึงดูดความสนใจของคนในกลุมและนําความสนใจมาใชใหเปนประโยชนตอกลุม
2)  ผูนําคือ ผูกําหนดเปาหมายของกลุม (group Goal  determines)  หมายถึง  ผูนําที่กลุมใหเปน
ผูที่ตัดสินใจในการกําหนดเปาหมายหรือจุดมุงหมายปลายทางในการดําเนินการของกลุม  3) ผูนํา
คือ ผูที่กลุมเปนผูเลือก หรือผูที่เปนที่นิยมของกลุม (sociometric  choice) ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ได
รับเลือกจากสมาชิกในกลุมเพราะไดรับความนิยม  เนื่องจากเห็นวา มีความสามารถและคุณสมบัติ
พิเศษที่จะนํากลุมได 4) ผูนําคือ  ผูที่มีพฤติกรรมผูนํา (leadership behavior) ซึ่งหมายถึงบุคคลที่
แสดงหรือประพฤติปฏิบัติเปนผูนําในเรื่องตางๆเสมอ  โดยอาจจะอาสาสมัครนําเองก็ได หรือแสดง
ตนเปนผูนําในขณะที่กําลังรวมกิจการภายในกลุมก็ได  5) ผูนําคือผูที่ปฏิบัติตามบทบาท (role-
image) ซึ่งหมายถึง  บุคคลที่แสดงพฤติกรรมใหเปนไปตามบทบาทซึ่งกลุมของเขาคิดวานาจะ
แสดงบทบาทเชนนั้น   ซึ่งเห็นพองตองกันของสมาชิก 6) ผูนําคือผูกอใหเกิดความผสมกลมกลืน
เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายของกลุมที่ตั้งไว  เปนผูตั้งใจและพยายามทําความเขาใจความ
คิดเห็นของสมาชิก  คํานึงถึงความสามัคคีเปนที่ตั้ง9

ความหมายของภาวะผูนํา
ภาวะผูนํามีความหมายมากมาย เปนตนวา สตอกดิล (Stogdill)  ใหความหมายของ

ภาวะผูนําวาเปนกิจกรรมของการสรางอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาหรือกลุม เพื่อกอใหเกิดความ
พยายามในการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว10  ออรดเวย   ทีด (Ordway  Tead)  อธิบาย
วา  ภาวะผูนําเปนการกระทําที่มีอิทธิพลจูงใจใหผูอ่ืนรวมในการปฏิบัติงาน   เพื่อบรรลุเปาหมาย
หรือเปนศิลปะแหงการกระทําของบุคคล  เพื่อใหไดรับส่ิงที่ตองการและทําใหผูอ่ืนชื่นชอบ11    ซึ่ง
โรดเนย   ดับบลิว  เนปเออร  และแมทตี   เค เกอรเซน  เฟลด  (Rodney  W. Napier &  Matti K.
Gershenfeld) ไดกลาวถึงแนวความคิด   เกี่ยวกับผูนําไว  4  ประการคือ 1) leadership – as

                                                          
 9กวี  วงศพุฒ, ภาวะผูนํา, 15.

10Ralph M. Stogdill, ”Leadership Membership Organization,” Psychological
Bulletin, January 1950, 4.

11Ordway  Tead, The Art of Leadership  (New York : McGraw-Hill Book 
Company, 1970), 20.
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trait ความเปนผูนําทางพันธุกรรม  เปนสิ่งที่ติดตัวมาแตกําเนิด  2) leadership – as position
ความเปนผูนําเกิดขึ้นได  เนื่องจากมาจากตําแหนงหนาที่การงาน  3) leadership – as  situation
ความเปนผูนําเนื่องมาจากสถานการณทําใหเกิดขึ้น  และ 4)  leadership – as  factional  roles
of  member พฤติกรรมของสมาชิกในกลุม   ทําใหเกิดความตองการและวัตถุประสงคที่ทําใหเกิด
ความเปนผูนําแบบนั้น ๆ ข้ึนมา ฉะนั้นการที่จะมีผูนําแบบใดขึ้นอยูกับพฤติกรรมของกลุมวาเปนไป
ในลักษณะใดดวย12         

 ผูบริหารที่จะประสบผลสําเร็จเปนผูบริหาร  หรือผูบังคับบัญชาที่ดี คือ ผูที่สามารถใช
ความเปนผูนํา  หรือภาวะผูนําในการบริหารงาน  โดยสามารถปรับสภาวะแวดลอมเพื่อใหผูใต
บังคับบัญชาหรือผูรวมงาน  มีจิตใจรวมกันปฏิบัติงานใหเปนประโยชนตอหนวยงานมากที่สุด  สวน
ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชา  จะมีภาวะผูนําในการบังคับบัญชาแบบใด  อาจดูไดจาก

1. ความเชื่อมั่นและไววางใจในตัวผูใตบังคับบัญชา
2. การใหความสนับสนุนเกื้อกูลผูใตบังคับบัญชา
3. การใหอิสระแกผูใตบังคับบัญชาในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่

               4. การรับฟงและใชความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ใหความสําคัญกับส่ิงตาง ๆ ที่
กลาวมาทั้งประการขางตนมาก  ก็หมายถึงวาผูบังคับบัญชามีแนวโนมที่จะมีวิธีการบังคับบัญชา
แบบถือมนุษยสัมพันธเปนสําคัญ  แตถาเปนไปในทางตรงกันขามก็ถือวาผูบังคับบัญชามีวิธีการ
บังคับบัญชาแบบถืองานเปนสําคัญ

การจูงใจ (motivation)
เฮอรเบิรต   จี.  ฮิคส (Herbert G. Hicks) ไดกลาวไววา งานชิ้นแรกของผูบริหาร คือ

ตองทําใหองคการทําหนาที่ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งการที่จะทําเชนนั้นได ผูบริหารตองใช
ความสามารถทุกวิถีทางที่จะทําใหผูรวมงานไดปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดผลดีตอ
องคการ ซึ่งวิธีหนึ่งที่ผูบริหารสามารถนํามาใชไดอยางดี ก็คือ วิธีการจูงใจบุคคลการในองคการให
ทํางาน13

                                                          
12Rodney W. Napier and Matti  K. Gershenfeld, Groups : Theory and

Experience  (Boston : Houghton op., 1973), 136-151.
13Dales S. Beach, Personnel   Management  People  at  work (New York : The 

Macmillan  Co., 1957), 379.
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ดาล  เอส. บีช  (Dale S. Beach)  ไดใหความหมายของการจูงใจไววา  หมายถึง  การ
ที่บุคคลเต็มใจที่จะใชพลังเพื่อใหประสบความสําเร็จในเปาประสงค (goal) หรือรางวัล (reward)
การจูงใจเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการทํางานรวมกัน เพราะเปนสิ่งที่ชวยใหบุคคลไปถึงซึ่งเปา
ประสงคที่ตองการจะไดรับ  กลาวคือ การจูงใจเปนวิธีการที่จะกระตุนใหผูรวมงานมีกําลังใจในการ
ทํางาน  เพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคการ  ธงชัย  สันติวงษ  ไดกลาวถึงการจูงใจคนในการ
ทํางานวา  ผูบริหารจะตองทําการจูงใจใหคนทํางานทุมเทกําลังความสามารถ เพื่อใหเกิดผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคขององคกรที่ตั้งไว  การจูงใจคนในการทํางานจะมีความหมายในทางที่จะใหได
ผลงานที่ดีและสูงข้ึน  ทั้งนี้เพื่อประโยชนที่จะใหองคกรสามารถมีขอไดเปรียบในทางตาง ๆ จาก
ความมีประสิทธิภาพในการทํางานของคนงาน  เปาหมายของการจูงใจ จึงเนนใหการทํางานของ
คนมีประสิทธิภาพสูงสุดเทาที่จะทําได14

ทฤษฎีการจูงใจ
แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการจูงใจมีหลายแนว ดังตอไปนี้
ทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว (Maslow’s Need- Hierarchy)
ซึ่งตั้งบนสมมติฐานที่วามนุษยมีความตองการตลอดเวลา  และความตองการของ

มนุษยจะตองเรียงลําดับข้ึนไปนับจาก 1)ความตองการทางดานรางกาย (physiological  needs)
ซึ่งเปนพื้นฐานของชีวิต เชน อาหาร  เครื่องนุงหม  ยารักษาโรค  ที่อยูอาศัย 2)ความตองการความ
ปลอดภัย (safety needs) เปนความตองการความมั่นคงใหกับตนเอง  เชน การมีคนดูแลเอาใจใส  
หรือการจะไมถูกใหออกจากงาน  โดยอยุติธรรม 3) ความตองการทางสังคม (social   needs) เปน
ความตองการที่ไดรับการ   ยอมรับ  หรือการไดรวมกลุมกับผูอ่ืน 4) ความตองการการยกยอง 
(esteem needs) การไดรับสถานภาพที่เปนที่ยอมรับจากสังคมที่จะใหเกียรติยกยองตน   และ     
5)ความตองการประสบความสําเร็จ  (the needs  for  self  actualization) เปนความตองการ     
สูงสุดที่จะกระทําไดในสิ่งที่เปนความใฝฝนของตนเอง

                                                          
14ธงชัย  สันติวงษ, องคการและการบริหาร, พิมพคร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนา      

พานิช, 2523), 358.
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                    ทฤษฎีนี้เชื่อวา เมื่อบุคคลไดรับการตอบสนองที่ระดับใดแลว จะเพิ่มความตองการ
ข้ึนไปในอีกระดับหนึ่ง  แตหากความตองการระดับใดยังไมไดรับการตอบสนอง  บุคคลนั้นจะไม
ปรารถนาถึงความตองการในระดับที่สูงกวาไดเลย15

ทฤษฎี X  และทฤษฎี Y  ของ ดักลาส  แมคเกรเกอร (Douglas  McGregor) ซึ่ง
อธิบายความเชื่อที่บุคคลมีพื้นฐาน  2  ประการ  กลาวคือ   บุคคลไมชอบทํางาน  หลีกเลี่ยง  และ
ขาดความรับผิดชอบ   รวมถึงขาดความทะเยอทะยาน   เรียกวา  ทฤษฎี X กับบุคคลมีความ
สามารถและความคิดริเร่ิมรับผิดชอบพรอมที่จะทํางานอยางเต็มที่   เมื่ออยูในสภาพที่เอื้ออํานวย
เรียกวา  ทฤษฎี  Y  โดยที่หากผูบริหารมองบุคลากรของตนในเชิงทฤษฎี  X  ยอมตองกําหนด
มาตรฐานในการควบคุมผูใตบังคับบัญชาโดยใกลชิด  แตหากมองโดยทฤษฎี Y  ยอมเปดโอกาสให
บุคลากรของตนควบคุมตนเองในการทํางาน16

ทฤษฎีสองปจจัย  (motivation  hygiene  theory)  ของเฟรเดริก  เฮอรซเบิรก 
(Frederick  Herzberg)    จากการวิจัยโดยสัมภาษณนักบัญชีและวิศวกร  ทําใหพบวามีปจจัย
หลายประการที่เกี่ยวของกับความพอใจ  และไมพอใจในการทํางาน  ประกอบดวย  ปจจัยจูงใจ 
(motivation  factors) ไดแก  ลักษณะของงาน  ความสําเร็จของงาน   ความกาวหนาในหนาที่
ความรับผิดชอบ  และงานที่ทาทายกับปจจัยอนามัย (hygiene  factors) เกี่ยวกับเงินเดือน  สภาพ
ความมั่นคง  สัมพันธภาพระหวางบุคคล  นโยบายและการบังคับบัญชา  โดยมีความเชื่อวาปจจัย
จูงใจ  มีสวนตอการเพิ่มผลผลิต    แตปจจัยอนามัยไมใชส่ิงจูงใจที่ทําใหผลผลิตเพิ่มข้ึน  หากแตทั้ง  
2  ปจจัย  ถือเปนขอกําหนดเบื้องตนที่จะปองกันไมใหคนไมพอใจในงานที่ทํา17

ทฤษฎีการจูงใจของวรูม    วิคเตอร  วรูม  (Victor  Vroom)  ไดใหทฤษฎีซึ่งมีความ
เชื่อวาระดับผลผลิตของบุคคลอยูที่แรงกดดัน  3  ประการ คือ
1) เปาหมายของบุคคล 2)ความเขาใจในความสัมพันธระหวางผลผลิตและการประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมาย 3)ความเชื่อที่วา  ความสามารถของเขาจะมีอิทธิพลตอผลผลิตมากนอยเพียงใด ซึ่ง

                                                          
15Abraham H. Maslow, Motivation  Personality, 2nd ed. (New York : Harper & 

Row Publishers Inc.,1970), 35-46.
16Douglas  McGregor, The Human Side of  Enterprise (New York : McGraw-

Hill Book Company, 1960), 33-34.
17Frederick Herzberg, Bernard Mausner, and Babara Synderman, The

Motivation  to Work  (New York : John Wiley & Sons, Inc.,1959), IX.
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ทฤษฎีนี้จะชี้ใหเห็นวา บุคคลแตกตางกันและระดับแรงจูงใจจะขึ้นอยูกับแรงกดดัน  ภายในของ
แตละบุคคล  รวมถึงสถานการณของการทํางานดวย18

สําหรับ เรนซีส  ไลเคิรท (Rensis  Likert) ไดจําแนกพฤติกรรมผูบริหารไววา  การ
บริหารยังตองใชกฎระเบียบบังคับหรือขมขูใหบุคลากรตองปฏิบัติงาน  หรือยังตองควบคุมโดย
ใกลชิดเพียงใด  ผูบริหารนั้นยังมีพฤติกรรมแบบเผด็จการสูง  ในทางตรงกันขาม  หากบุคลากรใน
หนวยงานใดมองเปาหมายและความสําเร็จขององคการ  เปนตัวผลักดันในตนเองทุมเทพลังใหกับ
งาน  องคการนั้นยอมมีบรรยากาศแหงการรวมมือรวมใจ19

การติดตอสื่อสาร (communication)
การติดตอส่ือสารเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในกระบวนการบริหาร  จะเห็นไดวาองคการ

ทุกองคการไมวาจะมีขนาดใดทุกส่ิงทุกอยางอยูไดดวยการติดตอส่ือสาร และไมวาจะเปนขั้นตอน
ใดในกระบวนการบริหาร  เชน การวางแผน  การจัดองคการ  การอํานวยการ  การตัดสินใจสั่งการ
การประสานงานและควบคุม  ลวนตองอาศัยการติดตอส่ือสารเปนหลักในการเชื่อมโยงความคิด
จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งเสมอ

ความหมายของการติดตอสื่อสาร
คําวา Communication มาจากลาตินวา communis ซึ่งหมายความวา Commoness

หรือรวมกัน  เหมือนกัน  ตรงกัน  หรืออาจกลาวงายๆ วา การติดตอส่ือสาร คือการสรางความ
เขาใจรวมกัน  ระหวางผูสงกับผูรับ นั่นคือ ผูสงตองการใหผูรับมีความเขาใจตรงกัน ในขาวสาร
ขอมูล  ความรูสึกนึกคิด  ทัศนคติ  และอ่ืน ๆ จากศัพทของ  communication นี้ทําใหทราบ
ความหมายกวาง ๆ ของการติดตอส่ือสาร หมายถึง การทําใหเกิดความเขาใจรวมกันนั่นเอง20

ดูบิน  (Dubin) ใหความหมายวา การติดตอส่ือสารเปนกระบวนการที่จะแลกเปลี่ยน
สัญญาลักษณที่มีความหมายตอกันและหมายรวมถึงการที่จะอํานวยการ ส่ังการใหเกิดการปฏิบัติ

                                                          
18สมยศ   นาวีการ, การพัฒนาองคการและการจูงใจ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

ดวงกมล, 2521), 116-117.
19Rensis  Likert, The Human  Organization,  16-17.

                 20เสาวลักษณ  สิงหโกวินห, การสื่อขอความในการบริหาร (กรุงเทพฯ : บริษัทประชาชน
จํากัด, 2526), 3-4.
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งานและเพื่อประสานกิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลหลายฝายรวมกันปฏิบัต2ิ1  นพพงษ  บุญจิตราดุลย
ไดสรุปความหมายของการติดตอส่ือสารในแงตาง ๆ ดังนี้ 1) การติดตอส่ือสารเปนกระบวนการที่
จะแลกเปลี่ยนสัญลักษณที่มีความหมายตอกันและรวมถึงการที่จะอํานวยการสั่งการใหเกิดการ
ปฏิบัติงาน  และเพื่อประสานกิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลหลายฝายรวมกันปฏิบัติ  2) การติดตอส่ือสาร
เปนกระบวนการที่จะสงขาวสารและความเขาใจจากบุคคลหนึ่งไปสูบุคคลหนึ่ง 3) การติดตอ
ส่ือสาร คือ กระบวนการใดก็ตามที่คํากลาวหรือขอคิดที่ไดตัดสินใจไปแลว  ไดถูกสงผานจากบุคคล
หนึ่งไปสูอีกบุคคลหนึ่งในองคกร  กระบวนการนั้นคือ การติดตอส่ือสาร  เปนกระบวนการที่จะกอ
ใหเกิดความสัมพันธหรือทําลายความสัมพันธของคนในหนวยงาน ซึ่งจะทําใหหนวยงานเจริญ
กาวหนาหรือเกิดอุปสรรคขอขัดแยงขึ้นได22

การติดตอสื่อสารแบงไดเปน  2  ประเภท  คือ
1. การติดตอส่ือสารที่เปนพิธีการ (formal  communication) หมายถึง การติดตอ

ส่ือสารที่มีระเบียบแบบแผนกําหนด  เชน การติดตอเปนลายลักษณอักษรในทางราชการ  ซึ่งมี
ลักษณะ 1.1) เปนการนําเอานโยบายการตัดสินใจ  หรือขอแนะนํา ผานไปตามสายการบังคับ
บัญชา 1.2) เปนการนําเสนอแนะหรือการสนองตอบกลับมายังผูบริหาร 1.3) เปนการแจงนโยบาย
ไปทั่วองคกรเปนตน

2. การติดตอส่ือสารที่ไมเปนพิธีการ (informal  communication) เปนการติดตอกัน
ดวยความคุนเคยเปนการสวนตัว  อาจเปนลักษณะบุคคลตอบุคคลหรือบุคคลกับกลุมของบุคคล
เปนตน23

                                                          
                21Robert Dubin, Human Relations in Administration, อางถึงใน นพพงษ                
บุญจิตราดุลย,  หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ, 2534), 63.
                 22นพพงษ  บุญจิตราดุลย และธรรมรส โชติกุญชร, บนเสนทางสูนักบริหารการศึกษา
(กรุงเทพฯ : สํานักงานสมาคมผูบริหารการศึกษาแหงประเทศไทย  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.), 74-75.

23John  M. Pfiffner   and  Robert  V. Presthus, Public  Administration, 4th  ed. 
(New York : The Ranaul Press Company, 1960 ), 346-393.
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ทั้งนี้สําหรับการติดตอส่ือสารที่เปนพิธีการนั้น  กระทําไดใน  3  ลักษณะ  คือ  1) การ
ติดตอส่ือสารทางเดียว (one – way communication หรือ downward  communication) เปนการ
ติดตอส่ือสารจากบนลงลาง  คือ  ตามสายงานบังคับบัญชา อันไดแก คําสั่ง  นโยบาย  ระเบียบ 
การประชุมเพื่อแจงใหทราบ ข้ันตอนการดําเนินงาน  หรือทํางาน ซึ่งมักจะเปนลายลักษณอักษร   
2) การติดตอส่ือสารสองทาง (two – way  communication) เปนการติดตอส่ือสารจากบนลงลาง
และจากลางขึ้นบน   การติดตอจากลางขึ้นบนเปนลักษณะเพื่อสนองตอบการติดตอจากบนลงลาง
หรืออาจอยูในรูปแบบ  การเสนอความคิดเห็น  การรองทุกข   การรายงาน  เปนตน และ 3) การ  
ติดตอส่ือสารหลายทาง (multidirectional  communication) เปนการติดตอ  ซึ่งนอกจากจะจาก
บนลงลาง  และจากลางขึ้นบนแลว  ยังมีการติดตอในแนวนอนระหวางระดับเดียวกันดวย  เชน  
การปรึกษาหารือ  การประชุมกลุม  และการรายงานผล24

สําหรับวิธีการในการติดตอส่ือสารในทางปฏิบัตินั้น  มักกระทําใน  2  ลักษณะ คือ
1) ภาษาพูด (verbal) เปนการสื่อสารดวยถอยคําหรืออักษร  ในลักษณะของการพูดหรือการเขียน
และ 2) ภาษากาย (non – verbal) ซึ่งอาจเปนการสื่อสารดวยทาทางหรือสีหนาแววตา  เปนตน25

การสื่อความหมาย (communication  process) ของผูบริหาร หรือผูบังคับบัญชา  
อาจดูไดจาก 1) ความมากนอยในการคบหาและสื่อความหมายซึ่งกันและกันระหวางผูบังคับ
บัญชา และผูใตบังคับบัญชา  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 2) การสื่อความหมายจาก
เบื้องลางสูเบื้องบน (upward  communication)  3) ระดับความใกลชิดระหวางผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา 4) การที่ผูบังคับบัญชารูและเขาใจปญหาของผูใตบังคับบัญชาที่ประสบอยู  และ    
5) การมีความเขาใจกันและกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา

หากผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับส่ิงตาง ๆ ขางตนสูง  ยอมสงผลถึงบรรยากาศ
รวมมือรวมใจในหนวยงานตามลักษณะการมุงดานมิตรสัมพันธสูงตามไปดวย

                                                          
24เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, พฤติกรรมผูนําทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 

2522), 115-116.
25เร่ืองเดียวกัน, 116-117.
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การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน (interaction – influence)
การปฏิสัมพันธ (interaction) หมายถึง การติดตอส่ือสารระหวางบุคคลซึ่งจะกอใหเกิด

ผลการปฏิบัติโตตอบกัน      เปนกิจกรรมที่จําเปนอยางหนึ่งในองคการทุกองคการที่การดําเนินงาน
ตองเกี่ยวของกับบุคคล26

อิทธิพล (influence) หมายถึง  การดําเนินการทางสังคมโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลที่
สามารถชักจูงบุคคลหรือกลุมบุคคลอื่นใหกระทําตามความตองการของตนซึ่งโดยปกติฝายหลังจะ
ไมทําเชนนั้น27  โบล และดาเวนพ็อท (Boles and Davenport) กลาววาอิทธิพลเปนรูปแบบหนึ่ง
ของอํานาจ (force) และเปนความสัมพันธระหวางบุคคล โดยที่การกระทําของบุคคลหนึ่ง มีผล
กระทบกระเทือนตอความคิดหรือทัศนคติของอีกคนหนึ่ง28

ซึ่งแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการปฏิสัมพันธกับการเปนผูนํานั้น  เสริมศักดิ์            
วิศาลาภรณ  ไดสรุปสาระสําคัญไววา  การเปนผูนําเปนบทบาทของกลุม เพื่อที่จะใหคนยอมรับ  
จําเปนตองมีพวก  อยูคนเดียวเปนผูนําไมได   ถาไมมีผูตาม  การที่บุคคลพยายามเอาใจเขามา     
ใสใจเรา ยอมทําใหสมาชิกยอมรับ  ซึ่งจะเปนผลสงเสริมใหมีความเปนผูนําสูง  การเปนผูนํานั้น   
ถาองคประกอบอยางอื่นเทากันแลว  บุคคลจะเปนผูนําขึ้นอยูกับความถี่ของการปฏิสัมพันธ 
(interaction) ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล  ยอมจะทําใหคนยอมรับกันไดงายขึ้น  ดังนั้น หัวหนาหรือ
ผูบริหารที่เก็บตัวเองอยูแตในหองทํางาน  ยอมเปนผูนํายาก29

แนวคิดพื้นฐานของการเปนผูนําที่สัมพันธกับอิทธิพล Fred E. Fiedler และ Martin M. 
Chemer (อางใน เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ) ไดวิเคราะหนิยามตางๆ ของการเปนผูนําแลว สรุปวา 
การเปนผูนํานั้นเปนความสัมพันธระหวางบุคคล  ซึ่งเกี่ยวของกับการใชอิทธิพล (influence) และ

                                                          
26สมยศ นาวีการ, การบริหารระดับหัวหนางานและผูจัดการแผนก (กรุงเทพฯ :     

บรรณกิจ, 2524), 63.
27W.G. Scott and T.R. Mitchell, Organization Theory : A Structural  and  

Behavioral  Analysis (Illinois : Irwin, Inc., 1972), 211.
                 28Harold W. Boles and James A. Davenport, Introduction of Educational
Leadership  (New York : Harper and Row Publishers, 1975), 132.
                 29สมยศ  นาวีการ, การบริหารระดับหัวหนางานและผูจัดการแผนก, 63.
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พลังอํานาจ (Power)30 และตามแนวคิดของ ฟพโป (Flippo) นั้น เห็นวา พลังอํานาจก็คืออํานาจ  
ใด ๆ ที่มีผลทําใหเกิดพฤติกรรมบางอยางขึ้น  ถาหากปราศจากอํานาจนั้นแลว พฤติกรรมนั้น ๆ      
ก็จะไมเกิดขึ้น และอิทธิพลก็เปนสวนยอยของพลังอํานาจ31

การปฏิสัมพันธที่ดี  เปนการเสริมสรางความสามัคคี ผูบริหารควรแสดงทาทีพฤติกรรม
ที่ตระหนักในบทบาทและคุณคาแหงตนที่บุคคลพึงมีตอกัน และการใชลักษณะพฤติกรรมที่   
เหมาะสม

การตัดสินใจ (decision – making)
การตัดสินใจเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการบริหาร  เพราะการบริหารคือ  การแกปญหา

เพื่อใหงานตาง ๆ ขององคการบรรลุเปาหมาย ซึ่ง เอรวิน  ดี. บรอส  (Irwin  D. Bross)  ไดให
ความหมายของการตัดสินใจวา  เปนทางเลือกการกระทําอยางใดอยางหนึ่งจากทางเลือกหลาย ๆ
ทางที่เปนไปได32 แมคฟาแลนด (MacFarland) กลาววา การตัดสินใจ คือ การกระทําเกี่ยวกับการ
เลือกที่ ผูบริหารหรือองคกรเลือกแนวทางปฏิบัติทางหนึ่งจากทางเลือกที่มีอยูหลายทาง33

การตัดสินใจที่ดีควรมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน และมีเหตุผลสนับสนุน จึงตองอาศัย
ข้ันตอนที่เปนระบบซึ่ง  โรเบิรต   เทนเนนบอม  (Robert   Tannenbaum)  มีความเห็นวา  การ
ตัดสินใจควรประกอบดวยขั้นตอนตอไปนี้

1. การรับรูและกําหนดปญหา (decongestion  and  defining  the problem) การ
รับรูปญหามีความสําคัญตอการตัดสินใจในทางการบริหาร  หากผูบริหารไมรับรูปญหาก็ไมมีการ
พยายามแกปญหา และจะไมมีการตัดสินใจเกิดขึ้น ดังนั้นผูบริหารจะตองมีการคาดการณลวงหนา

                                                          
                 30Fred E. Fiedler and Martin M. Chemers, Leadership and Effective
Management (Glenview Illinois : Scott Foresman, 1974), 4, อางถึงใน เสริมศักดิ์                  
วิศาลาภรณ,  พฤติกรรมผูนําทางการศึกษา,  7.
                 31Fdwin B. Flippo, Principles of Personnel Management  (New York : McGraw-
Hill, 1971), 451.

32Irwin  D. Bross, Design  for  Decision  (New York : Macmillan  Publishing 
Co., Inc., 1953), 6-7.
                    33Dalton E. MacFarland, Management : Principles and Practices (New York : 
The Macmillan Company, 1970), 76.
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2. การรวบรวมปญหา (identifying  the problem)  เปนการกําหนดและระบุใหแนชัด
วาปญหาที่เกิดขึ้นอยูที่ไหน  ประกอบดวยปญหายอย ๆ อะไรบาง  จําเปนตองแกไขที่ไหนกอน

3. การสรางทางเลือก  ในการแกปญหา  (generalization  of  alternation)  ปญหา
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมีวิธีแกไขหลายวิธี  ดังนั้น การกําหนดทางเลือกไวหลายทางจะชวยใหมีการ
เปรียบเทียบผลดีผลเสียไดชัดเจน  ไดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

4. การเลือกทางแกปญหา (selection  of  the  alternatives)  เมื่อไดทางเลือกที่มี
ความเปนไปไดแลวจึงจะดําเนินการแกปญหา

5. การดําเนินการและการประเมินผล  (implementation  and  evaluation)  เปน
การวางแผนดําเนินการแกไขปญหา  พรอมทั้งดําเนินการติดตามประเมินผล  เพื่อแกไขสิ่งบกพรอง
ตาง ๆ อันอาจเกิดขึ้น  อยางไรก็ตามแมวาการเลือกทางเลือกจะดีมีเหตุผล  หากการปฏิบัติการแก
ปญหาตามการเลือกไมดําเนินไปอยางรัดกุมแลว  การแกปญหาก็ไมอาจบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได34

การตัดสินใจในการบริหารมี  3  ประการดวยกัน  คือ
1. การตัดสินใจเกี่ยวกับงานประจําวัน (routine  decision – making)
2. การตัดสินใจเกี่ยวกับการสรางสรรค (heuristic  decision – making)
3. การตัดสินใจเกี่ยวกับการประนีประนอม (compromise decision – making) และ

ในเรื่องของระบบราชการ  กับการตัดสินใจแลวยอมจะมีขอจํากัดตาง ๆ อีกมาก
แอนโทนี  ดาวน (Anthony  Downs) ไดใหขอสังเกตถึงขอจํากัดนั้นวาประกอบดวย

1)  เวลา    2) ขอมูลขาวสาร และ 3) ลักษณะของปญหา  ซึ่งสวนใหญจะเปนเรื่องที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตซึ่งหวังไมไดแนนอน (uncertainly)35

ทั้งรูปแบบของการวินิจฉัยสั่งการของผูบริหาร  อาจดูไดจาก
1. การใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับงานในหนาที่ตน
2. การตระหนักถึงปญหาของเจาหนาที่ระดับลางในการวินิจฉัยสั่งการ

                                                          
34Robert  Tannenbaum, Management Decision Making (Los Angeles : Institute  

of Industrial Relation, University of California, 1950), 23-24.
35James  M. Lipham and James A.  Hoch, Jr., The  Principalship : Foundation  

and Functions (New  York : Harper & Row, 1974), 163-164.
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               ซึ่งหากผูบริหารใหความสําคัญตอปจจัยขางตน  ยอมหมายถึงผูบริหารคํานึงถึง  
มนุษยสัมพันธมากกวาจะมุงงานแตเพียงอยางเดียว

ในการบริหารงานไมอาจกําหนดลงไปใหแนชัดวา  พฤติกรรมการตัดสินใจรูปแบบใดที่
มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับสถานการณ ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพตองรูจักเลือกใช
วิธีการตัดสินใจใหเหมาะสมกับสถานการณ  และการที่ผูบริหารจะมอบอํานาจการตัดสินใจใหแก 
บุคลากรมากนอยเพียงใดนั้น ตองพิจารณาจากสถานการณที่เกี่ยวของ 2 ประการ คือ พิจารณา   
ดูวา บุคลากรมีความรู  ความสามารถเกี่ยวกับงาน หรือปญหาที่ตองตัดสินใจหรือไม และพิจารณา
ดูวา บุคลากรมีสวนเกี่ยวของกับงานหรือปญหาที่ตองตัดสินใจหรือไม ซึ่งพอสรุปไดวา ถาบุคลากร
มีทั้งความรู ความสามารถและมีสวนเกี่ยวของในเรื่องใด  ผูบริหารควรมอบหมายใหบุคลากรมี
สวนรวมในการตัดสินใจเรื่องนั้นใหมากที่สุด  สวนเรื่องใดที่บุคลากรมีแตความรู ความสามารถ 
หรือมีสวนเกี่ยวของอยางใดอยางหนึ่งเพียงดานเดียว  กรณีเชนนี้ ผูบริหารใหบุคลากรไดมีสวนรวม
ในการตัดสินใจบางเปนครั้งคราว  แตในเรื่องใดที่บุคลากรไมมีความรูความสามารถ และไมมี  
สวนเกี่ยวของใด ๆ ดวยเลย  ผูบริหารก็ไมควรใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ             
ผูบริหารควรตัดสินใจเอง36 ดังนั้นผูนําที่ดีจําเปนจะตองรูวาเมื่อใดตนเองจะตัดสินใจ

การกําหนดเปาหมาย (Goal setting)
เปาหมายเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการดําเนินงานทุกชนิด  การบริหารที่ดีจึงตองมี

เปาหมายที่ชัดเจน  แนนอน และตองปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมได
เสมอ เปาหมายของแตละองคการอาจแตกตางกันออกไป ข้ึนอยูกับรูปแบบและลักษณะพื้นฐาน
ขององคกร Drucker (อางใน สมยศ นาวีการ)  ผูบริหารตองเปนผูกําหนดเปาหมาย หรืออยางนอย
ที่สุดตองเขาไปเกี่ยวของอยางจริงจังในกระบวนการกําหนดเปาหมาย37  ดังนั้น การกําหนด
เปาหมายเปนหนาที่ของผูบริหารโดยตรงที่จะตองใชความสามารถผสมผสานความคิดของ
บุคลากรทุกฝายในองคการใหทุกคนไดมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย  การใหบุคลากรมี
สวนรวมในการกําหนดเปาหมายจะทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคกร มีความรูสึกเปนเจาของ

                                                          
                 36ชวนชม  ชินะตังกูร, รวมบทความทางวิชาการสําหรับผูบริหาร (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 
123-124.
                   37Peter F. Drucker, The Practice of Management  (New York : Harper &
Brothers,1954), อางใน สมยศ  นาวีการ, การบริหาร,  114.
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ทุมเทพลัง  ความสามารถทุกวิถีทาง เพื่อใหองคกรเกิดความเจริญกาวหนา มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

การกําหนดเปาหมายที่ดีควรประกอบดวย 1) เปนเปาหมายที่สอดคลองกับความ
ตองการขององคการและบุลากรในองคการ 2) ตองชัดเจนและเปนไปได 3) ตองมีเหตุผล  4) ตองมี
ลักษณะพอดีและเหมาะสมกับระยะเวลา  5) ปฏิบัติได และ 6) กระทัดรัดและกําหนดเปน
มาตราฐานได38 การกําหนดเปาหมายที่ดีตามความคิดเห็นของ ดับบลิว.เจ. เรดดิน (W.J. Reddin)
ที่วาเพื่อความมีประสิทธิภาพเปาหมายของแตละบุคคลจะถูกกําหนดขึ้นมาโดยการปรึกษารวมกัน
ระหวางผูบริหารและผูใตบังคับบัญชา  ผูอยูใตบังคับบัญชาจะชวยผูบริหารในการพัฒนาเปาหมาย
ที่เปนจริงได   เนื่องจากพวกเขารูดีวา อะไรที่พวกเขาสามารถทําใหเกิดความสําเร็จได  ผูบริหารจะ
ชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา  ในการขยายความเขาใจของพวกเขาตอเปาหมายที่อยูสูงขึ้นไป โดย
แสดงถึงความเชื่อมั่นในผูใตบังคับบัญชา  และมีความเต็มใจชวยเหลือผูอยูใตบังคับบัญชาในการ
เอาชนะอุปสรรคตาง ๆ การปรึกษารวมกันมีความสําคัญมาก  เพราะวาบุคคลตาง ๆ จะผูกมัดอยู
เปาหมายอยางดีที่สุด ในกรณีที่พวกเขามีสวนชวยในการพัฒนาและสะทอนใหเห็นถึงผลประโยชน
และความสามารถของพวกเขา ความมากนอยของการมีสวนรวมของผูใตบังคับบัญชาในการ
กําหนดเปาหมายจะแตกตางกันไป  กฎโดยทั่วไปคือ การมีสวนรวมระหวางผูบริหารและผูใตบังคับ
บัญชาในการกําหนดเปาหมายมีมากเทาไร เปาหมายจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากขึ้น
เทานั้น39

การควบคุมการปฏิบัติงาน (control)
การควบคุมการปฏิบัติงาน  เปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อตรวจตราดูวา

การดําเนินงานเปนไปโดยถูกตองตามวิธีการหรือไม  และผลของการปฏิบัติงานมีมาตรฐานเพียงใด
การควบคุมเปนหนาที่ทางการบริหารที่มีลักษณะเปนเครื่องชวยกํากับวา   กิจกรรมทั้งปวงสามารถ
ดําเนินไปไดไมติดขัดและทุกอยางเปนไปอยางถูกตองตลอดเวลาโดยไมผิดพลาด

                                                          
38สมพงศ  เกษมสิน, การบริหารงานบุคคลแผนใหม  (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 

2523), 87.

                 39William J. Reddin, Effective  Management by Objectives : The 3-D Method of
MBO (New York : McGraw–Hill, 1971), 13-19.
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ความหมายของการควบคุมการปฏิบัติงาน
การควบคุมการปฏิบัติงานเปนศิลปะของนักบริหาร  มีผูใหความหมายของการควบคุม

ไวหลายทาน เชน  อองรี  ฟาโยล  (Fayol) ใหความหมายวา การควบคุมหรือการตรวจสอบวา
ทุกอยางดําเนินไปสอดคลองกับแผนคําสั่งและหลักการที่กําหนดไวหรือไม  วัตถุประสงคของการ
ควบคุมก็เพื่อหาขอบกพรอง  เพื่อแกไขและปองกันมิใหผลงานคลาดเคลื่อนไปจากวัตถุประสงค
หนาที่ของการควบคุมนั้นเกี่ยวของกับทุกดานไมวาจะเปนคน  เงิน  ส่ิงของ และการดําเนินการ40

จอรจ เทอรี่  (George  Terry) ใหคํานิยามวาการควบคุม  หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการแกไขขอผิดพลาดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในกรณีที่จําเปน  เพื่อใหงานดําเนินไปตามแผนที่
วางไวอยางถูกตองจนบรรลุเปาหมาย41

วัตถุประสงคของการควบคุมการปฏิบัติงาน
1. เปนการตรวจการปฏิบัติงานวาดําเนินไปตามแผนงานที่กําหนดหรือไม
2. วิธีปฏิบัติดําเนินไปตามหลักการที่ดีอยางไร
3. งานมีความกาวหนาเพียงใด
4. มีอุปสรรคในการทํางานหรือไม
5. มีผลงานถูกตองและถึงมาตรฐานมี่กําหนดไวเพียงใด
6. เพื่อติดตามผลงานและใหคําแนะนําเมื่อมีอุปสรรคและปองกันการสูญเสียแรงงาน

โดยเปลาประโยชน
7. เพื่อเปนการบํารุงขวัญผูปฏิบัติงานและแสดงวาไมถูกทองทิ้ง42

หลักในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ผูบริหารที่ดีควรจัดระบบควบคุมที่ดีมีประสิทธิภาพ  เพื่อเปนหลักประกันวา เหตุการณ

ตาง ๆ จะดําเนินไปตามแผนที่วางไว  ดังนั้น  การวางแผนควบคุมงานทุกระดับ  จึงควรปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ  10 ประการ ดังนี้  1) การควบคุมจะตองสะทอน (reflect) ใหเห็นสภาพและความ
ตองการของงาน  ระบบการควบคุม (control system) ที่ดีจะตองสะทอนใหเห็นวางานอะไรบางที่
                                                          
                 40Henri  Fayol, General  and Industrial  Management (London : Pittman and 
Sons, 1964), 57.
                 41George R. Terry, Principles of Management  (Illinois : Richard D. Irwin, 
1968), 543.

42สมพงษ  เกษมสิน, การบริหารงานบุคคลแผนใหม,  420.
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จะตองปฏิบัติจัดทํา   ทั้งนี้เพราะงานแตละฝายแตกตางกันและมีความสําคัญไมเทากัน  ดังนั้น
ผูบริหารจะตองเลือกเทคนิคการควบคุมใหเหมาะสมกับงานและสถานการณ 2) การควบคุมงาน
จะตองรายงานการเบี่ยงเบน (deviation) หรือความคลาดเคลื่อนไดทันที  ระบบการควบคุมที่ดีนั้น
จะตองสามารถชี้แนวโนมการเบี่ยงเบนตาง ๆ  ไดกอนที่จะเกิดขึ้นจริง ๆ  3) การควบคุมจะตองเปน
การมองไปขางหนา  (foresight) หรือคาดการณลวงหนาได  กลาวคือ ผูบริหารควรพยายามใช
เทคนิคในการควบคุม  ซึ่งจะทําใหตนสามารถคาดคะเนสิ่งที่เกิดขึ้นลวงหนาได  แมวาจะมีการผิด
พลาดคลาดเคลื่อนก็ยังดีกวารายงานที่ถูกตองลาชาจนไมสามารถแกไขได 4) การควบคุมจะตอง
สามารถชี้ระบุขอบกพรองไดอยางชัดแจง   กลาวคือ  บอกหรือเจาะจงลงไปไดวาความผิดพลาด
เร่ืองใดเปนเรื่องสําคัญ  เร่ืองใดเปนเรื่องไมสําคัญ 5) การควบคุมจะตองวัดและทดสอบไดกลาวคือ
จะตองมีการกําหนดมาตรฐานที่อาจแสดงปริมาณที่ใชวัด  เชน  ชั่วโมงการทํางาน และมาตรฐาน
การปฏิบัติงานเปนตน  6) การควบคุมจะตองมีลักษณะยืดหยุน  (flexibility) ไดกลาวคือ  ระบบ
การควบคุมสามารถนําไปใชไดแมจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานหรือสถานการณ เชน งบประมาณ
ประจําปที่กําหนดออกมาในเรื่องคาใชจายดานแรงงานและการจัดซื้อเอาไวแนนอน  ยอดรายการ
เหลานี้ไดจากการคาดคะเน   กรณีเชนนี้ผูบริหารยอมจะตองมีความยืดหยุนในการที่จะปรับปรุง
ยอดรายการใหสอดคลองกับขอเท็จจริง 7) การควบคุมจะตองสะทอนใหเห็นโครงสรางขององคกร
(organization structure or pattern)  โครงสรางขององคกรมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการ
ควบคุม เพราะสวนหนึ่งของการควบคุม คือ การดูแลใหมีการประสานระหวางหนวยงานตาง ๆ
และผูบริหารหนวยงานตาง ๆ คือ จุดที่จะตองไดรับการเพงเล็ง  ฉะนั้น ถาระบบการควบคุม
สามารถแสดงผลสะทอนของโครงสราง  ก็ควรแสดงวาการควบคุมไดกระทําตามเปาหมายแลว
8) การควบคุมจะตองเปนไปในลักษณะประหยัด (economical) การควบคุมจะมีลักษณะประหยัด
หรือไมนั้น จะตองพิจารณาผลประโยชนที่แตกตางกันตามความสําคัญของกิจกรรม 9) การควบคุม
จะตองเปนที่เขาใจแกผูปฏิบัติ (understandable) ระบบการควบคุมที่ดีจะตองชวยใหสามารถ
มองเห็นเขาใจได  โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบการควบคุมที่ใชสูตรคณิตศาสตร    การหาจุดคุมทุน
(break-even-point) และการใชเครื่องคอมพิวเตอร (computer) เปนตน และ 10) การควบคุมจะ
ตองนําไปสูการแกไขที่ถูกตอง (correct action)   หรือแกไขขอผิดพลาดได     ระบบการควบคุมที่ดี
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 จะตองสามารถชี้ไดวา การผิดพลาดเกิดขึ้นที่ไหน  ใครเปนผูรับผิดชอบ และควรดําเนินการแกไข
อยางไร43

กระบวนการควบคุมการปฏิบัติงาน
การที่จะกําหนดมาตรฐานใหแนนอนตายตัววางานมีลักษณะเชนไรควรมีกระบวนการ

ควบคุมอยางไรนั้น เปนสิ่งที่ยากตอการกําหนดไวตายตัว  แตหลักการใหญ ๆ ที่สําคัญไมตางกัน
มากนัก  ข้ันตอนตาง ๆ ที่เปนสวนสําคัญของระบบการควบคุมการปฏิบัติงานนั้น นักวิชาการ
หลายทานไดกําหนดไวแตกตางกันอยางเชน ฉายศิลป เชี่ยวชาญพิพัฒน ไดกําหนดไววา
ประกอบดวย 1) การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2) การจัดหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่เกิดขึ้นจริง 3) การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงตามมาตรฐานที่กําหนดไว 4) การ
ประเมินการแกไข และ 5) การดําเนินการแกไข44  พิทฟลด (Pitfield)  ไดระบุไว 4 ข้ันตอน ดังนี้
1) กําหนดมาตรฐาน  2) การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน 3) การคัดขาวสารที่ไดรับ
กลับมาจากผลการเปรียบเทียบ  และ 4) การแกไขสวนที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐาน45

การควบคุมการปฏิบัติงาน
การควบคุมการปฏิบัติงานอาจจะทําได  2  วิธี  คือ 1) การควบคุมทางตรง (direct

control)  ไดแก  การตรวจสอบโดยตรง  การสังเกต  สวนบุคคลหรือการสืบสวนจากขอมูลทางสถิติ
เชน  การใชเวลาทํางาน และ  2) การควบคุมทางออม  (indirect  control)  ไดแก  การตั้งเกณฑ
การปฏิบัติ  เชน  การกําหนดงบประมาณใชจาย  หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน  เปนตน46  สําหรับการ
ควบคุมนั้น  องคประกอบสําคัญขึ้นอยูกับ  1) ความเปนผูนําของผูบริหาร  2) ความสามารถและ
การไดรับการฝกอบรม  หรือประสบการณในการทํางานของผูรวมงาน  3) นิสัยการทํางาน  และ

                                                          
                43จุมพล  หนิมพานิช, “การประสานและการควบคุม,” ใน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ
บริหาร ชุดการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (กรุงเทพฯ : บริษัทสารมวลชน, 2523), 
143-144.
                 44ฉายศิลป  เชี่ยวชาญพิพัฒน, ผุสดี  รุมาคม และสุวรรณา  ทองประดิษฐ, การบริหาร
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527), 336.
                 45Ronald R. Pitfield, Business Organization (Plymouth : Macdonald and Evans 
Limited, 1977), 416.

46พนัส  หันนาคินทร,  การศึกษาของไทย  (กรุงเทพฯ :  ไทยวัฒนาพานิช, 2521),  51.
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วินัย รวมถึงน้ําใจของผูรวมงาน47สวนลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน  หากผูบริหารมองงาน
เปนหลักมักจะควบคุม ดูแลอยางใกลชิดเขมงวด  พรอมทั้งกระตุนเรงรัดใหเกิดการปฏิบัติงาน
และกําหนดวิธีการปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติ แตหากผูบริหารมองคนในองคการเปนหลักมักให
ผูปฏิบัติควบคุมพฤติกรรมการทํางานของตนเอง

ประโยชนที่ไดรับจากการควบคุมการปฏิบัติงาน
ประโยชนที่ไดรับจากการควบคุมการปฏิบัติงาน มีดังตอไปนี้
1. ทางดานตัวบุคคล  กอใหเกิดประโยชนเกี่ยวกับส่ิงตอไปนี้

  - ทําใหทราบวาผูใตบังคับบัญชาทํางานไดผลเพียงใด  มีความสามารถมาก
นอยเพียงใด จะตองปรับปรุงแกไขหรือไม

- เปนการฝกฝนและสรางผูใตบังคับบัญชาใหเปนหัวหนางานในโอกาสตอไป
- เปนแนวทางในการพิจารณาความดีความชอบ
- เปนการบํารุงขวัญผูใตบังคับบัญชา
- ชวยลดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานใหนอยลง
- เปนเครื่องกระตุนการทํางานของพนักงาน

2. ทางดานงาน  กอใหเกิดประโยชนเกี่ยวกับส่ิงตอไปนี้
- ทําใหทราบวางานที่ทํานั้นเปนไปตามแผนที่กําหนดไวหรือไม
- ทําใหทราบวางานกาวหนาไปเพียงใด ไดผลตามมาตรฐานที่กําหนดไวหรือไม
- จะตองมีการแกไขอุปสรรคหรือขอขัดของตางๆ เพียงใดหรือไม
- วิธีปฏิบัติงานที่ทําอยูเปนวิธีการที่ดีที่สุดหรือไม
- ชวยใหทราบวามีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
- เปนการประหยัดเวลา  เงิน และแรงงาน48

การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม
(performance  goals  and  training)

การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน   เปนการพัฒนาองคการรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งผูบริหาร
ที่มุงหวังการทํางานใหมีประสิทธิภาพจะตองตระหนักถึง  เพราะจะเปนตัวเรงหรือตัวผลักดันการ
ดําเนินงานใหมีเปาหมายและแรงจูงใจอยางมีทิศทางตรงกัน
                                                          

47พนัส  หันนาคินทร,  การศึกษาของไทย, 52.
                 48ระวัง  เนตรโพธิ์แกว, องคการและการจัดการ  (กรุงเทพฯ : พิทักษอักษร, 2529), 127.
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สําหรับการฝกอบรมนั้นถือเปนกระบวนการที่จัดขึ้นอยางมีระบบ เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานใหดีข้ึน โดยจะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายขององคการในที่สุด49

หลักการในการกําหนดมาตรฐานที่ควรคํานึงถึง  ไดแก 1) ปริมาณงาน  2) คุณภาพ
ของงาน    3) คาใชจาย    และ   4) เวลาที่เปนเปาหมายรวม ซึ่งองคการตองใหกิจกรรมนั้น ๆ
สัมฤทธิ์ผล

สวนการฝกอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อจุดมุงหมาย  2  ประการคือ
1. จุดมุงหมายขององคการ  ไดแก  การพัฒนาการปฏิบัติงานในปจจุบัน   ตลอดจน

ขยายงานในอนาคตใหไดผลสูงสุด
2. จุดมุงหมายสูบุคคลเพื่อแสดงถึงประโยชนที่สวนบุคคลจะไดรับ เชน ความ

กาวหนาในการเลื่อนตําแหนงฐานะ การพัฒนาบุคลิกภาพ  หนาที่   เจตคติ   เพิ่มพูนความรู
ความสามารถ  และประสบการณ  ตลอดจนสงเสริมและสรางขวัญในการปฏิบัติงาน50

การจะพัฒนาใหบรรลุจุดมุงหมายทั้ง  2  ประการนั้น   ควรไดพิจารณาถึงกระบวนการ
ของการฝกอบรม ซึ่งควรเริ่มตนดวยการพิจารณาความตองการและปญหาที่ตองฝกอบรม  กําหนด
เปาหมายของการฝกอบรม   กําหนดเนื้อหาและเรื่องที่จะฝกอบรม  กําหนดวิธีการฝกอบรม
ตลอดจนสื่อหรือเครื่องมือ (media)  ที่จะใชในการฝกอบรม  เมื่อเตรียมพรอมแลวจึงดําเนินการฝก
อบรมหลังฝกอบรมแลวควรประเมินผลโครงการ  โดยพิจารณาเปรียบเทียบดูวาบุคลากรที่ผาน
การอบรมแลวสามารถทํางานไดผลในระดับที่เปนมาตรฐานที่ตองการหรือไม ซึ่งหากยังไมมีปญหา
การแกไขควรจะดําเนินการใน  3  จุด  คือ ประการแรก  ควรพิจารณาทบทวนเนื้อหาและเรื่องหรือ
หลักสูตรที่ตองฝกอบรม   เหมาะสมหรือไม  จะตองแกไขประการใด   ตอไปพิจารณาทบทวนวาวิธี
การฝกอบรม   การใชส่ือหรือเครื่องมือเหมาะสมหรือไม  ควรเปลี่ยนแปลงวิธีใดหรือส่ือชนิดไหนจึง
จะไดผลดีกวา   หากมิใชทั้งสองประการที่กลาว  ในบางครั้งปญหาอาจจะอยูที่ตัวผูเขาทําการฝก
อบรม  ซึ่งอาจจะมีปญหาเรื่องความพรอมและไมพรอมหรือแกไขประการอื่นกอน  คือ ตองทบทวน
เกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกหรือเตรียมคนที่จะเขารับการอบรมใหมีระดับพรอมที่จะเขารวมโครงการ  
ดังกลาว51   ซึ่งมีวิธีการที่จะฝกอบรมอาจกระทําไดหลายวิธี   เชน  1)  วิธีศึกษางานไปพรอม ๆ กับ

                                                          
49สมพงษ  เกษมสิน, การบริหารงานบุคคลแผนใหม, 164.
50ธงชัย  สันติวงษ, การบริหารงานบุคคล, พิมพครั้งที่ 2  (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 

2525), 164.
51ธงชัย  สันติวงษ, การบริหารงานบุคคล, 446-447.
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การปฏิบัติงาน (on – the –job –training)  2) วิธีปฐมนิเทศ (vestibule  training  or  orientation
training)  3) วิธีใหทํางานในฐานะผูชวยสอนหรือลูกจางชั่วคราว (apprenticeship  training)     
4) วิธีใหฝกงาน (intership  training)  5)  วิธีฝกอบรมระยะสั้น  (learner   training)  (6) วิธีสงไป
ศึกษาเฉพาะบางวิชา (outside  course) และ 7) วิธีสงไปศึกษาเพิ่มเติมเต็มเวลา  (retraining   or
upgrading)52

องคการที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานสูง   และบุคลากรไดรับการอบรมอยางดีเยี่ยม
ยอมมุงหวังผลผลิตไดมากกวาองคการอื่น ๆ โดยทั่วไป

องคประกอบทางการบริหารทั้ง  8  องคประกอบขางตน  จะเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ขององคการประการหนึ่ง  ดังนั้นผูบริหารจึงตองใหความสําคัญตอองคประกอบตาง ๆ  ทุกองค
ประกอบโดยระดับของการแสดงออกหรือปฏิบัติในแตละองคประกอบนั้น  ยอมบงชี้พฤติกรรมการ
บริหารของผูบริหาร  ซึ่งแตละระบบยอมจะสงผลถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคการ
นั่นเอง

การบริหารงานธุรการของโรงเรียนเอกชน

การบริหารงานธุรการของโรงเรียนถือเปนงานบริการใหความสะดวกในการดําเนินงาน
ดานอื่น ๆ ซึ่งปริมาณงานธุรการของแตละโรงเรียนมีความแตกตางกัน  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขนาดของ
โรงเรียน  ผูบริหารโรงเรียนจะตองจัดการบริหารงานที่ดี  มีการกําหนดลักษณะงานใหชัดเจนและ
กําหนดตัวบุคคลรับผิดชอบภารกิจตาง ๆ ใหตรงกับความรูความสามารถของแตละบุคคลซึ่งการ
บริหารงานโดยทั่วไปเปนงานเกี่ยวของกับการจัดระบบการบริหาร ใหบริหารงานอื่น ๆ บรรลุผล
ตามมาตรฐานคุณภาพ เปาหมายที่กําหนดไว  โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริมสนับสนุน
และการอํานวยการ  ความสะดวกตาง ๆ  ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ  มุงพัฒนาสถาน
ศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  สงเสริมในการบริหารจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษา  ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลักโดยเนนความโปรงใส  ความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได  ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ เพื่อให
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                                                          
52ภิญโญ  สาธร, การบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2517), 446-

447.
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การจัดการศึกษาเอกชนในประเทศไทย
การกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาเอกชนในประเทศไทยเริ่มมีมาตั้งแตสมัยพระ

บาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  เพื่อชวยแบงเบาภาระในการจัดการศึกษาของรัฐ  ทําใหรัฐ
ไมตองลงทุนขยายการศึกษาในบางระดับบางประเภทมากนัก และไดมีการกําหนดแนวนโยบายไว
ในแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  ตั้งแตแผนการศึกษาแหงชาติ  ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509)      
จนกระทั่งปจจุบันแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่  9 (พ.ศ. 2545-2549)  ซึ่งนับวันการศึกษา
เอกชนจะมีบทบาทสําคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  โดยเฉพาะในชวงประเทศไทยกําลังเรงพัฒนาใน
ทุกๆดานอยางที่เปนอยูในปจจุบันและที่คาดการณวาจะเปนไปในอนาคต53 โดยรัฐมีหนาที่ควบคุม
การจัดการศึกษาเอกชน และมีนโยบายในการสงเสริมสนับสนุนในดานตาง ๆ ทั้งดานการบริหาร
ดานวิชาการ  ดานขวัญกําลังใจ  งบประมาณ  ตลอดจนสวัสดิการตาง ๆ  ตอบุคลากรในสถาน
ศึกษาเอกชน  ซึ่งบทบาทของภาคเอกชนที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาในดานตาง ๆ เปนที่ยอมรับ
มากขึ้น ในดานการศึกษา  มีนักเศรษฐศาสตรคนสําคัญคือ ชูลทซ  (Schultz) ไดเนนวาการใหภาค
เอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  ทําใหประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของภาครัฐสูง
ข้ึนเพราะมีการแขงขัน  ดังนั้น บทบาทของภาคเอกชนจึงไมเพียงแตชวยทําใหมีทรัพยากรในการจัด
การศึกษาเพิ่มข้ึน  แตยังชวยใหประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทั้งระบบดีข้ึนดวย54

โครงสรางระบบบริหารโรงเรียนเอกชน

โรงเรียนเอกชนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 นั้น กําหนดใหมีผูรับใบ
อนุญาต  ผูจัดการ  ครูใหญหรืออาจารยใหญ  และคณะกรรมการอํานวยการ  ทําหนาที่ในการ
บริหารโรงเรียน55  และตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวย  จรรยา  มารยาท  วินัยและ
หนาที่ของผูรับใบอนุญาต  ผูจัดการ   ครูใหญ หรือครูโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2526 กําหนดบุคคล
ดังกลาวมีหนาที่  ดังนี้
                                                          
     53กระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2542), 1.
     54Theodore  W  Schultz, “Human  Capital  in  Organizing  and  Paying  for
Education,” in  Finance Education : Overcoming Inefficiency  and  Inequality, eds. 
Walter W. Mcmahon and Terry G. Geske (Urbana : University of Illinois, 1982), 36-51.

     55สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, สถิติการศึกษาเอกชน ปการศึกษา 2545,  
กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2526), 1-31.
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1. ผูรับใบอนุญาต  มีหนาที่
  1.1 ควบคุม  ดูแล  รับผิดชอบการดําเนินกิจการโรงเรียน  ในการดํารงหรือเลิกลม

กิจการโรงเรียนใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ และนโยบายของทางราชการ
1.2 ใหความรวมมือการบริหารตางๆที่เกี่ยวกับชุมชนเมื่อทางราชการรองขอ
1.3 สนับสนุนและสงเสริมใหครูไดเพิ่มพูนความรูโดยการเขาศึกษาตอตามโอกาส

อันควร
1.4 สนับสนุนและเผยแพรขาวสารทางราชการที่เกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชนที่

ครูใหญหรือครูพึงไดรับ
1.5 ตองไมกระทําการอันใดอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูอ่ืนใน

การดําเนินกิจการของโรงเรียน

2. ผูจัดการ  มีหนาที่
2.1 ควบคุมดูแลรับผิดชอบในการดําเนินกิจการของโรงเรียนใหเปนไปตาม 

กฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ  และนโยบายของทางราชการ
2.2 เสนอแนะผูรับใบอนุญาตใหจัดอุปกรณการสอน  หนังสือคูมือการสอน-การ

ประเมินผลหลักสูตร  เครื่องมือ  เครื่องใช  วัสดุอุปกรณ  อุปกรณกีฬาใหเหมาะสมกับความจําเปน
ของโรงเรียนและจํานวนนักเรียน

2.3 เสนอแนะใหผูรับใบอนุญาตทําการบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินที่ตองใช   
เกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน  รวมทั้งบริเวณสถานที่  อาคาร  และอ่ืน ๆ ที่จําเปน  เพื่อใหมีสภาพที่
จะใชการไดดีและปลอดภัย

2.4 สนับสนุนและสงเสริมโดยความเห็นชอบของผูรับใบอนุญาตใหครูใหญหรือครู   
ไดเขารับการอบรมหรือสัมมนาทางวิชาการในโอกาสอันควร

2.5 ควบคุมดูแล  ระมัดระวังมิใหนักเรียนกอการวิวาท  หรือกอความเดือดรอน
รําคาญแกผูอ่ืน

2.6 สรางสรรคความสัมพันธที่ดีในหมูครู  นักเรียน  ผูปกครองนักเรียน  เพื่อใหการ
สอนนักเรียนไดผลดี  ดวยความรวมมือกันทั้งโรงเรียนและทางบาน

2.7 ใหความรวมมือการบริหารงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับชุมนุมชนเมื่อทางราชการ
รองขอ

2.8 สนับสนุนและเผยแพรขาวสารทางราชการที่เกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชนที่
ครูใหญหรือครูพึงไดรับ
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3. ครูใหญ  มีหนาที่
3.1 ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติกิจกรรมของโรงเรียนใหเปนไปตาม  

กฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ  และนโยบายของทางราชการ
3.2 สงเสริมและเผยแพรการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย

เปนประมุข
3.3 อบรมส่ังสอนและเผยแพรความรู  ปลูกฝงวัฒนธรรม  คานิยม  เอกลักษณไทย
3.4 สงเสริมความสามัคคีในหมูครูและนักเรียน
3.5 เอาใจใสในการปฏิบัติงานในหนาที่อยางสม่ําเสมอ  ไมทอดทิ้ง  หรือละทิ้ง

หนาที่การงาน
3.6 ชวยเหลือกิจการงานของโรงเรียน และรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
3.7 ศึกษาหาความรู  วิธีสอน  วิธีประเมินผล  การใชหนังสือเรียนและคูมือการ

เรียนการสอนตามหลักสูตร
3.8 แนะนําใหครูไดศึกษาหาความรูในหนาที่เพิ่มเติมอยูเสมอ
3.9 เอาใจใสดูแลอาคารสถานที่ในดานความสะอาด  และความเปนระเบียบ

เรียบรอย
3.10 ใหความรวมมือการบริหารงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับชุมนุมชนเมื่อทางราชการ

รองขอ
3.11 สนับสนุนสงเสริมใหครูไดเพิ่มพูนความรูโดยการเขาศึกษาตอตามโอกาส

อันควร
3.12 ตองไมทําการใดอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอน   รําคาญแกผูอ่ืนในการ

ดําเนินกิจการของโรงเรียน

4. ครู มีหนาที่
4.1 ทําการสอน  อบรมนักเรียน  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ

และนโยบายของทางราชการ
4.2 เอาใจใสในการสอน  ปรับปรุงการเรียนการสอนใหสม่ําเสมอ
4.3 สงเสริมและเผยแพรการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

เปนประมุข
4.4 อบรมส่ังสอนและเผยแพรความรู ปลูกฝงวัฒนธรรม คานิยม เอกลักษณไทย
4.5 สงเสริมความสามัคคีในหมูครูและนักเรียน
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4.6 เอาใจใสการปฏิบัติงานในหนาที่อยางสม่ําเสมอ  ไมทอดทิ้งหรือละทิ้งหนาที่
การงาน

4.7 ชวยเหลือกิจการของโรงเรียน  และรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
4.8 ศึกษาหาความรู  วิธีสอน  วิธีประเมินผล  การใชหนังสือเรียนและคูมือ-การ

เรียนการสอนตามหลักสูตร

สวนคณะกรรมการอํานวยการ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะ
กรรมการอํานวยการโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2527 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยคณะ
กรรมการอํานวยการโรงเรียนเอกชน   ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2532 ประกอบดวยบุคคล ตอไปนี้

1. ผูรับใบอนุญาต  หรือผูแทนนิติบุคคลที่ไดรับ เปนประธานกรรมการ
อนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน

2. ผูจัดการ เปนกรรมการ
3. ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ เปนกรรมการ
4. ผูที่ผูรับใบอนุญาตแตงตั้ง จํานวน 5-8 คน เปนกรรมการ
5. ครูใหญ เปนกรรมการ

คณะกรรมการอํานวยการมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.
2525  ดังตอไปนี้

1. ควบคุมดูแลใหโรงเรียนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525
และกฎหมายอื่น

2. พิจารณาวินิจฉัยคํารองทุกขของครู  นักเรียน  หรือผูปกครองของนักเรียน
3. เสนอความเห็นและใหคําแนะนําแกผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับนโยบาย  และการ

ดําเนินงานของโรงเรียน
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โครงสรางระบบการบริหารดังกลาว  สรุปเปนแผนภูมิโครงสรางไดตามแผนภูมิที่ 7

แผนภูมิที่  7   โครงสรางระบบบริหารโรงเรียนเอกชน
ที่มา  :  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, การศึกษาเอกชนในประเทศไทย (กรุงเทพฯ :
บริษัท สํานักพิมพพัฒนศึกษา จํากัด, 2526), 31.

การบริหารงานธุรการ
การบริหารงานธุรการ  เปนงานที่ผูบริหารโรงเรียนตองเอาใจใสเปนอยางยิ่ง  ถึงแมวา

ตามหลักทฤษฎีแลวงานการบริหารดานวิชาการมีความสําคัญมากที่สุดก็ตาม  แตผูบริหารโรงเรียน
จะตองใหความสนใจเปนพิเศษ  ภิญโญ  สาธร  ไดกลาวสรุปเกี่ยวกับงานธุรการไวดังนี้  1)  การจัด
โรงเรียน  การจัดตารางเรียน ปฏิทินโรงเรียน 2) กิจการนักเรียน ทะเบียนนักเรียน  เวลาเรียน และ
สมุดรายงานตาง ๆ 3) บุคลากรเกี่ยวกับครู คนงานและภารโรง 4) หลักสูตร แบบเรียนและอุปกรณ
อ่ืน ๆ  เกี่ยวกับการสอน   5) กิจกรรมตาง ๆ เชน  เอกสารเกี่ยวกับกิจกรรม   6) งานธุรการทั่วไป
ไดแก  งานสารบรรณ  การเงินงบประมาณ  วัสดุครุภัณฑ  และ  7) การบํารุงรักษาเพื่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน56

                                                          
56ภิญโญ   สาธร,  หลักการบริหาร  (กรุงเทพฯ :  ไทยวัฒนาพานิช, 2513), 356–362.

ผูรับใบ
อนุญาต

ผูจัดการ/ผูอํานวยการ

ครูใหญ/อาจารยใหญ

ครู/อาจารย

นักเรียน
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พนัส   หันนาคินทร  กลาววา  งานธุรการถึงแมจะไมไดเปนหัวใจของการดําเนินงาน
โรงเรียน  แตในทางปฏิบัติมักจะมีความยิ่งใหญกวาในแงที่เปนหนวยบริการแกฝายปฏิบัติการสอน
และฝายสนับสนุนการสอน  และยิ่งไปกวานั้น  ความผิดพลาดในการดําเนินงานดานธุรการยังเปน
ที่ประจักษชัดยิ่งกวาดานการสอนและดานการสนับสนุนการสอน57

งานธุรการเปนสวนหนึ่งที่ชวยสนับสนุนใหงานดานอื่น ๆ  ดําเนินไปดวยดี   ไมติดขัด
ดังนั้น  ผูบริหารโรงเรียนควรจะตองเอาใจใสงานในดานนี้ใหมากพอสมควร

งานธุรการนั้นแบงออกเปน  7  ประเภทดวยกัน  คือ 1) งานสารบรรณ  2) งานการเงิน
3) การจัดทํางบประมาณประจําป  4) การควบคุมพัสดุครุภัณฑ 5) งานทะเบียนนักเรียน การออก
ใบรับรองตาง ๆ และการจัดรายงานกิจกรรมตาง ๆ  6)  การดูแลรักษาอาคารสถานที่  และ 7) การ
ประชาสัมพันธ58

จํารัส   นองมาก   ไดใหความหมายวา  งานธุรการในโรงเรียน  หมายถึง งานที่โรงเรียน
จัดขึ้นเพื่อเปนการบริการหนวยตาง ๆ ของโรงเรียนใหสามารถดําเนินไปตามจุดมุงหมายที่ตองการ
หรือที่วางไว   งานธุรการในโรงเรียนจึงเปรียบเสมือนสวนที่คอยประจานหรือคอยสนับสนุนให
โรงเรียนสามารถดําเนินการไปสูเปาหมายที่กําหนดดวยความราบรื่น59

 แฮรริส  (Harris) ไดกลาวถึงงานธุรการของโรงเรียนวา  เปนงานบริหารโรงเรียนในดาน
การจัดหาคาใชจาย  การบัญชี  การบํารุงรักษา  การจัดหนวยงาน และการดูแลเกี่ยวกับการเงิน
และวัสดุอุปกรณใหมีประสิทธิภาพ  ชวยสนับสนุนใหบุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติงานบรรลุตาม
เปาหมายที่วางไว60

ความหมายขางตนที่กลาวมาแลวนั้นอาจกลาวสรุปไดวา   งานธุรการ   หมายถึง งาน
บริการแกงานดานตาง ๆ     ของหนวยงานของโรงเรียนใหดําเนินไปสูเปาหมายดวยความสําเร็จ
ราบร่ืน

                                                          
57พนัส  หันนาคินทร, หลักการบริหารโรงเรียน  (กรุงเทพฯ  : ไทยวัฒนาพานิช, 2523), 

237.
58พนัส  หันนาคินทร, หลักการบริหารโรงเรียน, 227.
59จํารัส   นองมาก  และคณะ, “การบริหารงานธุรการ,” ใน  เอกสารการสอนชุดวิชา

การจัดการโรงเรียนประถมศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
หนวยที่ 1–7  (กรุงเทพฯ  : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2526),  203.

     60Harris, Supervision Behavior  in Education, 204.
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ความสําคัญของงานธุรการ   งานธุรการนั้น  เปนงานหนึ่งซึ่งผูบริหารทําหนาที่บริหาร
จากงานหลักทั้งหมด  6  งาน  โดยงานทั้งหมดจะตองมีความสัมพันธและอาศัยซึ่งกันและกันจึงจะ
สามารถทําใหกิจกรรมภายในโรงเรียนดําเนินไปโดยราบรื่น  ส่ิงที่ทําใหงานตาง ๆ ดําเนินไปดวย
ความเรียบรอยทุกงานตองอาศัย  “งานธุรการ”  เปนการประสานและสนับสนุน  ซึ่งถือเปนบริการ
ใหเกิดความสะดวกในการดําเนินงานดานอื่น ๆ ปริมาณงานธุรการของแตละโรงเรียนนั้นจะมี
ความแตกตางกันไมเสมอเหมือนกันทุกโรงเรียน  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขนาดของโรงเรียน  กลาวคือ
โรงเรียนที่มีขนาดใหญจะยิ่งมีงานมาก  ซึ่งแตกตางกับโรงเรียนที่มีขนาดเล็กซึ่งมีงานนอยกวา  งาน
ธุรการจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับขนาดของโรงเรียนเปนสําคัญ61   ฉะนั้นโรงเรียนจะตองมีวิธีการใน
การจัดระบบงานธุรการใหงายตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ    สะดวกและสามารถ
อํานวยประโยชนใหกับผูมาใหบริการทุกคนเสมอ    แมวางานธุรการจะไมใชหัวใจสําคัญในการ
บริหารงานโรงเรียนก็ตาม  แตงานธุรการก็ใชวาจะขาดไปได  เราเปรียบงานธุรการเปนอวัยวะที่
สําคัญของรางกายโดยมีหนาที่บริการอวัยวะอื่นใหทํางานตามปกติ

งานธุรการของโรงเรียน งานธุรการโรงเรียนอยางนอยควรจะเกี่ยวของกับเร่ือง
7 เร่ืองคือ

1. การจัดการโรงเรียน (organizing  school)  มีงานสําคัญ  2  อยาง  คือ
1.1 กําหนดการเกี่ยวกับการสอนการเรียน  (class  scheduling)     โรงเรียนควรมี

ทะเบียนตาง ๆ  ดังนี้
1.1.1  ทะเบียนการใชหองเรียน   (room  usage  record)  ใหรูวาหองเรียนใด

ใครใชทําอะไร  ในวันและเวลาใด
1.1.2 ทะเบียนกําหนดงานใหครู  (teacher  assignment  record) ซึ่งแบง

ออกเปนตอน ๆ   ครูแตละคนมีชื่ออยูในตอนหนึ่ง  ครูใหญมอบหมายงานประจําและงานพิเศษ
อะไรใหครูคนนั้น ๆ ทําบาง  เร่ิมงานตั้งแตเมื่อใด  ส้ินสุดเมื่อใด  ลักษณะงานเปนอยางไร ผลงาน
เปนอยางไร

1.1.3   รายงานวิชาการตาง ๆ ที่เปดสอนที่โรงเรียน  (course  offerings) ใหรู
วามีวิชาใดสอนในระดับช้ันใด  ใครสอน  ผูสอนมีคุณวุฒิอยางไร  มีประสบการณเกี่ยวกับการสอน

                                                          
61สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  การบริหารงานธุรการและ     

การเงิน, พิมพคร้ังที่  5  (กรุงเทพฯ  :  อรุณการพิมพ, 2534), 4.
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มากนอยเพียงใด  ที่สําคัญคือ  ควรจะบอกความมุงหมายของการสอนวิชานั้น ๆ ใหชัดแจง ซึ่งอาจ
ดูแลจากหลักสูตรก็ไดและควรมีขอบเขตเนื้อหาของการสอนไวใหชัดเจนดวย

1.1.4 รายชื่อนักเรียนแตละชั้นพรอมดวยประวัติสวนตัวและการเรียนสั้น ๆ
เทาที่เห็นวาครูใหญควรรู

1.1.5  ตารางสอนใหญ  แสดงวัน  เวลาสอนของแตละชั้นทั้งโรงเรียน
1.1.6  ตารางสอนของครูแตละคน
1.1.7 รายการกิจกรรมเสริมหลักสูตร    หรือกิจกรรมพิเศษประจําวันของ

โรงเรียน  และประจําสัปดาห62

1.2 กําหนดการเกี่ยวกับการทํางานและแฟมเอกสาร  (work  schedules and
files)   ส่ิงที่ควรทําคือ

1.2.1 รายการทํางานของครูใหญประจําวัน  และประจําสัปดาหคลายบันทึก
เตือนความจํา  ควรจะมีกระดานดําติดขางฝา  และสมุดบันทึกรายวัน  (diary) เพื่อคนหาประวัติ
การทํางานยอนหลังไดตลอดป

1.2.2 ปฏิทินโรงเรียน  (school  calendar)  บอกวันที่มีกิจกรรมตาง ๆ ตลอด
ภาคการศึกษาแตละภาคตลอดป โดยคณะครูวางแผนงานตลอดปรวมกันลวงหนาไวตั้งแตระหวาง
หยุดภาคฤดูรอน

1.2.3 รายการกิจกรรมพิเศษประจําสัปดาหของครู
1.2.4 กําหนดวัน  เดือน  ป  ที่โรงเรียนจะตองสงทะเบียนคํารองหรือเสนองาน

ตาง ๆ  ไปที่สวนการศึกษาประจําจังหวัด  หรือไปยังกรมตนสังกัด
1.2.5 แฟมเอกสารรายงานตาง ๆ  เกี่ยวกับนักเรียนเปนรายบุคคล
1.2.6 แฟมบันทึกกิจกรรมตาง ๆ ของนักเรียน  หรือรวบรวมงานที่เกี่ยวกับ

กิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ
1.2.7 รายการสัญญาและเวลาที่เจาหนาที่จะตองตีระฆังหรือกดกริ่งควรมี

กําหนดสัญญาณ (code) แจงภัย  เชน  ฉุกเฉิน  หรือ ไฟไหม  หรือ การเรียกประชุมนักเรียนทั้ง
โรงเรียนดวนภายใน  5  นาทีที่กลางสนาม  หรือที่หองประชุมดวย

                                                          
62ภิญโญ   สาธร,  หลักการบริหารการศึกษา  (กรุงเทพฯ  : ไทยวัฒนาพานิช, 2519), 

308-309.
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1.2.8 คูมือครูบอกประวัติโรงเรียน  มีรายชื่อครูและหนาที่ตาง ๆ ที่ครูควรทําใน
โอกาสตาง ๆ  ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานของครูในวาระตาง ๆ  ควรจัดพิมพไวแจกครูและประจํา
สํานักงานธุรการดวย

1.2.9 คูมือนักเรียนควรจัดทําแจกนักเรียนในทํานองเดียวกับคูมือครูและมี
เหลือไวประจําสํานักงานธุรการดวย

1.2.10 หนังสือแนะนําโรงเรียนเพื่อการประชาสัมพันธ    ควรมีไวแจงผูที่มา
เยี่ยมโรงเรียน

2. กิจการนักเรียน (student  personnel)   มีเร่ืองสําคัญ  4  เร่ือง  คือ
2.1 บริการขาวสาร (information  service)   โรงเรียนควรจัดทําทะเบียนหรือ

หลักฐานตาง ๆ  ดังตอไปนี้ไวเพื่อคนหาประวัตินักเรียน  คือ
2.1.1 ทะเบียนผลการเรียน
2.1.2 ทะเบียนหลักฐานที่นักเรียนแตละคนเขารวมในกิจกรรมอยางใด

อยางหนึ่งในโรงเรียน
2.1.3 หลักฐานสอนพิเศษตาง ๆ  (ถามี)
2.1.4 หลักฐานเกี่ยวกับสุขภาพ  เชน  การตรวจโรคเปนระยะ ๆ และประวัติ

สุขภาพ
2.1.5 หลักฐานการมาเรียน  (attendance   records)
2.1.6 รายงานขอคิดเห็นของครูเกี่ยวกับเด็กรายคน  (anecdotal  reports)
2.1.7 รายงานปกปดตาง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน  (confidential  records)
2.1.8 สรุปความเห็นของครูแนะแนวแตละครั้งที่สัมภาษณนักเรียน

2.2 เวลามาเรียน  (attendance)  ควรมี
2.2.1 สมุดลงเวลามาเรียนประจําวัน
2.2.2 รายงานเวลามาเรียนประจําภาคและประจําป63

2.3 รายงานถึงผูปกครอง  (reports  to  parents)  โรงเรียนควรจัดทํา
2.3.1 สมุดรายงานประจําตัวนักเรียนแตละคน  เพื่อแจงผลการเรียนและเรื่อง

ราวอยางอื่นใหผูปกครองทราบเปนระยะ  บางทีอาจทําเปนบัตรขนาดเล็ก ๆ ก็ได แต ผูปกครอง
ตองลงนามรับทราบแลวสงคืนมาทุกครั้ง

                                                          
63ภิญโญ   สาธร,  หลักการบริหารการศึกษา, 309–311.
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2.3.2 รายงานความประพฤติ  ความบกพรองตาง ๆ ตลอดจนรายงาน
อยางอื่นอาจทําขึ้นเปนพิเศษ  แยกจากรายงานผลการเรียนก็ได

2.3.3 รายงานความเห็นของผูปกครอง  ซึ่งอาจใหลงความเห็นสงคืนมา
หลังจากรับทราบขาวเกี่ยวกับนักเรียนแลวหรือแสดงความเห็นดวยวาจาเมื่อมาพบครูที่โรงเรียน     
ก็ได

2.4 ระเบียบวินัยของโรงเรียน  (discipline)  โรงเรียนอาจจดบันทึกตอไปนี้คือ
2.4.1 บันทึกถึงครูประจําชั้น  หรือจากครูประจําชั้นถึงครูแนะแนวหรือถึง

ผูปกครองก็ได  เมื่อนักเรียนคนใดกระทําผิดระเบียบวินัยบันทึกนี้จะเก็บในแฟมประวัตินักเรียน
เมื่อมีการปฏิบัติการเสร็จเรื่องแลว

2.4.2 รายงานการสอบสวน  เมื่อนักเรียนถูกสั่งใหสอบสวนดวยเรื่องวินัย
ควรทําเปนบันทึกเก็บไวในแฟมพิเศษเพื่อการนี6้4

3. บุคลากร  (staff  personnel)  เกี่ยวกับครู   คนงาน  ภารโรง    โรงเรียน  ควรจัด
ทําหลักฐานตาง ๆ  ไวดวยคือ

3.1 ประวัติการศึกษาเพิ่มเติม  รวมทั้งการไปรับการอบรมพิเศษ  การไดรับวุฒิบัตร
พิเศษ   และการไปรวมสัมมนาหรือประชุมทางวิชาการ  ณ   ที่ตางๆ

3.2 ประวัติสวนตัว   ครอบครัว  และการประกอบอาชีพ
3.3 บันทึกปกปดตางๆ  เกี่ยวกับบุคลากรที่ครูใหญควรทราบและเห็นควรปกปด
3.4 หลักฐานการไดรับเงินเดือน  ขึ้นหรือเลื่อนขั้น   เลื่อนตําแหนง
3.5 สําเนาปริญญาบัตร   ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรของบุคลากร   ทุกคนควร

มีพรอมเสมอ
3.6 ประวัติสุขภาพ   ทํานองเดียวกับของนักเรียน  รวมทั้งฟลมเอกซเรย
3.7 บันทึกผลการสนทนา  หรือการตักเตือนของครูใหญหรือศึกษานิเทศก  เมื่อครู

คนใดมีเร่ืองควรแกการตักเตือน

4. หลักสูตร แบบเรียน  และอุปกรณอยางอ่ืนที่เกี่ยวกับการสอน  (curriculum
and instructional  materials)  โรงเรียนควรจัดหาสิ่งตอไปนี้ไวใหพรอมในสํานักงานครูใหญ  คือ

                                                          
64เร่ืองเดียวกัน, 311.
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4.1 หลักสูตรและประมวลการสอนทุกชั้น
4.2 รายชื่อหนังสือเรียนทุกเลมที่ใชอยูในโรงเรียน ถาทําไดควรมีหนังสือจริง ๆ ที่ใช

อยูทุกเลม  เพื่อการคนหาของครูใหญ   หรือเพื่ออางอิงเมื่อมีเหตุจําเปน
4.3 ระเบียบตาง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวกับการสอนการเรียน
4.4 ตัวอยางขอสอบทุกชั้น  ทุกวิชา
4.5 คําสั่งและระเบียบตางๆ  ของโรงเรียนที่เกี่ยวกับการสอน

            5. กิจกรรมตาง ๆ  (activity  calendar)    โรงเรียนควรจัดทําหรือรวบรวมสิ่งที่
เกี่ยวของกับกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน  ดังตอไปนี้ไวใหพรอมที่จะคนควาหรืออางอิง

5.1 ปฏิทินบอกวัน  เวลา  ที่มีกิจกรรม  (activity  calendar)
5.2 ระเบียบตาง ๆ  เกี่ยวกับการกีฬา  และกิจกรรม
5.3 เอกสารเพื่อขาวสารเกี่ยวกับหนวยงาน  หรือสถาบันตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับ

กิจกรรม
5.4 บัญชีการเงิน  และงบประมาณเกี่ยวกับกิจกรรม
5.5 บัญชีวัสดุครุภัณฑเกี่ยวกับอุปกรณที่ใชในกิจกรรมที่อยูในโรงเรียน65

6.  งานธุรการ  (business)  ไดแก
6.1 งานสารบรรณ  หมายถึง  งานที่เกี่ยวกับหนังสือ  นับต้ังแตการคิดราง  เขียน 

แตง  พิมพ   จด   จํา   ทําสําเนา  รับ  บันทึก  ยอเร่ือง  เสนอ  ส่ังการ  ตอบ  เก็บเขาที่ และคนหา
6.2 งบประมาณ  ไดแก  รายจายซึ่งกําหนดไวสําหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ

แหงใดแหงหนึ่งโดยเฉพาะ
6.3  บัญชีเงินเดือนครู   คนงาน  ภารโรง
6.4 บัญชีเงินตาง ๆ
6.5 บัญชีทรัพยสิน
6.6 บัญชีพัสดุ   ครุภัณฑ   อุปกรณการสอน  และยานพาหนะ
6.7 หลักฐานการซอมแซมตอเติมอาคารสถานที่
6.8 การรับจายเงิน
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7. การบํารุงรักษาประสิทธิผลของโรงเรียน   (maintenance  of  school
effectiveness) ไดแก   การจัดทําหลักฐานตาง ๆ  ดังตอไปนี้

7.1 วารสารของโรงเรียน
7.2 ประกาศตาง ๆ
7.3 กิจการเพื่อความปลอดภัย เชน  การปองกันและระงับภัยอัคคีภัย การปองกัน

และระงับภัยธรรมชาติและภัยอยางอื่น66

ภารกิจของโรงเรียนนั้น นอกจากจะมีงานดานการเรียนการสอนหรืองานวิชาการซึ่งเปน
งานหลักแลว  ยังมีงานอ่ืน ๆ ที่ตองจัดทําอีก  เชน  งานบริหารบุคลากร  งานกิจการนักเรียน
งานอาคารสถานที่  งานธุรการและการเงิน  และงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  งาน
ตาง ๆ ดังกลาวนี้ตองมีความสัมพันธและอาศัยซึ่งกันและกัน  จึงจะทําใหกิจกรรมภายในโรงเรียน
ดําเนินไปโดยราบรื่น  และในการวิจัยครั้งนี้จะกลาวถึงเฉพาะงานธุรการไวดังนี้

1. งานธุรการ  ประกอบดวย
1.1 งานสารบรรณ
1.2 งานทะเบียนและรายงาน
1.3 งานการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารสถานที่
1.4 งานประชาสัมพันธ
1.5 งานการเงินและพัสดุ

ขอบขายงานธุรการ
งานธุรการ  เปนงานบริการใหความสะดวกในการดําเนินงานดานอื่น ๆ ปริมาณงาน

ธุรการของแตละโรงเรียนมีความแตกตางกัน   ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขนาดของโรงเรียน  ประกอบดวยงาน
สารบรรณ  งานทะเบียนและรายงาน  งานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในดานอาคารสถานที่
และงานประชาสัมพันธ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. งานสารบรรณ   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  ไดให
ความหมายวาหมายถึง   งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มต้ังแตการจัดทํา  การรับ  การสง

                                                          
66เร่ืองเดียวกัน,  312 – 313.
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การเก็บรักษา  การยืม จนถึงการทําลาย67  และสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
ใหความหมายวา หมายถึง งานที่ทําเกี่ยวกับหนังสือราชการเริ่มต้ังแตคิด  ราง   แตง  อางกฎหมาย
ระเบียบ   พิมพ  จด  จํา  ทําสําเนา  สง   รับ  บันทึก  ยอเร่ือง  เสนอสั่งการ  ตอบ  จัดเก็บเขาที่และ
คนหาเรื่อง68

งานสารบรรณ   ถือไดวาเปนงานที่ตองกระทําหรือถือปฏิบัติและทําอยูประจํา
หากไมใหความสนใจ  จะทําใหงานนั้นลาชา  สับสน  คนหายาก  ซับซอน  ตรงกันขามหากเรา
ทําใหเปนปจจุบันอยูเสมอ  งานสารบรรณก็จะรวดเร็วทันเหตุการณ  เปนระเบียบ  คนหางาย
ไมทําใหเสียเวลาทั้งในการคนหา  และการบริหารตลอดจนการดําเนินงานของโรงเรียน

เมื่อองคการใดยิ่งเจริญขึ้น  งานหนังสือขององคการนั้น  ยิ่งมากขึ้นเปนเงาตามตัว
และมากขึ้นทุกวันหากผูรับผิดชอบไมมีหลักเกณฑในการปฏิบัติ  ปลอยปละละเลยทอดทิ้งไว  งาน
หนังสือเหลานั้นจะยุงเหยิงสลับซับซอนทับถมเกะกะ  ทําใหคนหาไดยาก  เสียเวลาในการคนหา
ไมทันความตองการ  ซึ่งบางครั้งจะทําใหเสียโอกาสที่ดีไดจึงจําเปนที่จะตองมีการจัดหนังสือใหเปน
ระบบใหเกิดความเรียบรอยเพื่อ “สะดวกใช  สบายในการคนหา”  กลาวคือ เมื่ออางถึงก็คนหาได
อยางรวดเร็ว  ประหยัดทั้งเวลา  แรงงาน  และเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งงานทั้งหมดนี้รวมเรียกวา งาน
สารบรรณ  และขาดไมไดสําหรับบุคลากรที่จะทํางานสารบรรณใหดีมีคุณภาพก็คือบุคลากรจะ
ตองรู  และเขาใจระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณเปนอยางดี69

กลาวไดวา  ระบบงานสารบรรณที่ดีจะชวยใหประหยัดเวลาและแรงงานในการ
ตรวจคนหรืออางอิงและเปนการสนับสนุนในการบริหารและการดําเนินงานตาง ๆ ของโรงเรียน
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

                                                          
67สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยงาน    

สารบรรณ  พ.ศ. 2526   (กรุงเทพฯ  :  ศิลปสนองการพิมพ, 2539), 1.
68กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การ

บริหารงานธุรการ  การบริหารงานการเงินและพัสดุ, พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ  : อรุณการพิมพ, 
2534), 2.

69วรพจน  มูรพันธุ,  การบริหารงานสารบรรณ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี,     
พิมพคร้ังที่ 1 (กรุงเทพ ฯ  : สํานักพิมพหางหุนสวนจํากัด  วี  เจ  พร้ินติ้ง, 2544),  1.
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  กลาวถึงสาระสําคัญของงานสารบรรณไว  4  สวน
คือ70

สวนที่  1  ชนิดและแบบหนังสือราชการ  ซึ่งมีอยู  6  ชนิด  คือ  หนังสือภายนอก
หนังสือภายใน  หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ  หนังสือส่ังการ  หนังสือประชาสัมพันธ และ
หนังสือที่เจาหนาที่ทําข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ

1) หนังสือราชการ
     หนังสือราชการ  คือ  เอกสารที่เปนหลักฐานในทางราชการ มี  6 ชนิดคือ

1) หนังสือภายนอก  2) หนังสือภายใน  3) หนังสือประทับตรา  4) หนังสือส่ังการ  5) หนังสือ
ประชาสัมพันธ และ 6) หนังสือที่เจาหนาที่ทําข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ

หนังสือภายนอก คือ  หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธี   โดยใชกระดาษ
ตราครุฑ   เปนหนังสือติดตอระหวางสวนราชการหรือสวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใด  ซึ่งมิใช
สวนราชการหรือที่มีถึงบุคคลภายนอก

หนังสือภายใน   คือ  หนังสือติดตอราชการ  ติดตอภายในกระทรวง   ทบวง
กรม  หรือจังหวัดเดียวกัน  ใชกระดาษบันทึกขอความ

หนังสือประทับตรา  คือ หนังสือใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนา
สวนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับรองหรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก    
หัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป  เปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับตรา

หนังสือสั่งการ   มี  2  ชนิด  ไดแก  ระเบียบ และขอบังคับ
หนังสือประชาสัมพันธ   มี   3  ชนิด  ไดแก  ประกาศ  แถลงการณ และขาว
หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ   คือ หนังสือ

ที่ทางราชการทําขึ้นนอกเหนือจากขอ  (1) – (5)  หรือหนังสือที่หนวยงานอื่นใด  ซึ่งมิใชสวนราชการ
หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการและสวนราชการรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ  มี 4
ชนิด  คือ  หนังสือรับรอง  รายงานการประชุม  บันทึก  และหนังสืออ่ืน ๆ71

                                                          
70จํานงค  หอมแยม, ประดิษฐ  ฮวบเจริญ และวินัย  ธรรมศิลป, ระเบียบสํานักนายก

รัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพไฮเอ็ดพับลิชช่ิง, 2533), 1–8.
71เร่ืองเดียวกัน,  6.
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2) หนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ  คือ
2.1  ดวนที่สุด เปนหนังสือที่ตองปฏิบัติทันทีที่ไดรับหนังสือนั้น
2.2  ดวนมาก เปนหนังสือที่ตองปฏิบัติโดยเร็ว
2.3  ดวน เปนหนังสือที่ตองปฏิบัติเร็วกวาปกติ  เทาที่จะทําได

3) การรับ – สงหนังสือ
3.1 การรับหนังสือ  ใหเจาของเรื่องของหนวยงานสารบรรณกลาง  ปฏิบัติโดย

จัดลําดับความสําคัญ  ความเรงดวนของหนังสือ  ใหผูเปดซองตรวจเอกสาร  หากไมถูกตองให
ติดตอสวนราชการเจาของเรื่อง

3.2  การสงหนังสือ  ใหเจาของเรื่องตรวจสอบความเรียบรอยของหนังสือ
รวมทั้งสิ่งที่สงไปดวยใหครบถวน  แลวสงเรื่องใหเจาหนาที่สารบรรณกลาง  เพื่อสงออก

4) การเก็บรักษา  ยืม  และทําลายหนังสือ
4.1  การเก็บรักษา  แบงออกเปน  การเก็บระหวางปฏิบัติ  การเก็บเมื่อปฏิบัติ

เสร็จแลว  และการเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ
4.2  การยืม  ผูยืมตองแจงใหทราบวา  เร่ืองที่ยืมนําไปใชในราชการใดและ

ตองปฏิบัติดังนี้
- การยืมระหวางสวนราชการ  ผูยืมและผูอนุญาตตองเปนหัวหนาสวน

ราชการตั้งแตระดับกองขึ้นไป
-  การยืมภายในสวนราชการเดียวกัน        ผูยืมและผูอนุญาตตองเปน

หัวหนาสวนราชการระดับแผนกขึ้นไป  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
4.3   การทําลาย  ภายใน  60  วัน  หลังจากวันสิ้นปปฏิทิน  ใหเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบสํารวจหนังสือที่ครบอายุการเก็บหนังสือนั้นในปนั้น  แลวจัดทําบัญชีหนังสือขอ
อนุญาต ทําลาย เสนอตอหัวหนาสวนราชการระดับกรม  เพื่อพิจารณาแตงตั้งกรรมการทําลาย
หนังสือ72

สวนที่  2   การรับและสงหนังสือ  ศึกษาไดจากแนวปฏิบัติและข้ันตอนในการรับ
การสงหนังสือ   และการจัดทําทะเบียนรับสงหนังสือ

สวนที่ 3   การเก็บรักษา  ยืม  และทําลายหนังสือราชการ  วาดวยการเก็บ
หนังสือในระหวางปฏิบัติเสร็จแลว   การปฏิบัติในการยืมและทําลายหนังสือ
                                                          

72กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  การ
บริหารงานธุรการ  การบริหารงานการเงินและพัสดุ, 2.
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สวนที่ 4     มาตรฐาน  ตรา  แบบพิมพและซอง  วาดวยรูปแบบและขนาดของ
แบบพิมพเอกสาร  และวัสดุอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสารบรรณ  เชน  ขนาดตราครุฑ  ทะเบียน
และบัตรตาง ๆ ซองหนังสือราชการ

2. งานทะเบียนและรายงาน  ทะเบียน  หมายถึง  หลักฐานตาง ๆ ของโรงเรียนที่
บันทึกไวเพื่อสะดวกในการคนควา  อางอิง  การวางแผนและการแกปญหา  ซึ่งผูบริหารจะไดนํามา
ใชเปนเครื่องมือในการดําเนินการบริหารใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่โรงเรียนตั้งไว  รายงาน
หมายถึง  การเสนอเรื่องราวหรือเอกสาร  เพื่อใหทราบรายละเอียด  ขอเท็จจริง  เพื่อเปนแนวทาง
ประกอบการวินิจฉัย  หรือแกปญหาอยางใดอยางหนึ่ง

ฉะนั้น   งานทะเบียนและรายงานจําเปนที่จะตองปฏิบัติคูกันไป  เพราะงานทั้งสอง
อยางนี้จะตองอาศัยซึ่งกันและกัน  กลาวคือ  ขอมูลจากทะเบียนจะนํามาใชประโยชนในการ
รายงานเรื่องราวตาง ๆ ขณะเดียวกันเมื่อโรงเรียนไดรับรายงานก็จําเปนตองนํามาแกไขหรือบันทึก
เพิ่มเติมในทะเบียน   เพื่อใหไดทะเบียนที่แสดงหลักฐานเปนปจจุบันอยูเสมอ

2.1 งานทะเบียนในโรงเรียนอาจแบงไดเปน  3  ประเภท คือ
2.1.1 งานทะเบียนที่เกี่ยวกับนักเรียน  ไดแก  การจัดทําหลักฐานตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับนักเรียน  นับต้ังแตเร่ิมเขามาอยูในโรงเรียนจนกระทั่งออกจากโรงเรียน  ซึ่งจะตอง
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการสงเด็กเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
พ.ศ. 2524  นอกจากนี้ยังมีทะเบียนนักเรียน  บัญชีเรียกชื่อ  ระเบียนสะสม  หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่
โรงเรียนจัดทําขึ้น  เพื่อใหทราบรายละเอียดและขอมูลตางๆ ของนักเรียนแตละคนในโรงเรียนให
มากที่สุดเพื่อที่จะนําขอมูลเหลานี้ไปปรับปรุงคุณภาพดานการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น

2.1.2 งานทะเบียนที่เกี่ยวของกับบุคลากรในโรงเรียน  ไดแก   หลักฐานตาง ๆ
ที่เกี่ยวกับครู    คนงานภารโรง  เชน  ทะเบียนครู  คนงานภารโรง  แฟมประวัติบุคลากรในโรงเรียน
เปนตน   ซึ่งเอกสารดังกลาวนี้ทําใหทราบประวัติของแตละคน  อันจะเปนประโยชนและใหความ
สะดวกในการมอบหมายงานใหปฏิบัติตอไป   กลาวโดยสรุปอยางงาย ๆ ก็คือรูคนที่จะใหปฏิบัติ
งานไดอยางเหมาะสม

2.1.3 งานทะเบียนที่เกี่ยวของกับโรงเรียน   ไดแก  หลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการเปลี่ยนแปลงหรือการดําเนินกิจการของโรงเรียน  เชน  สมุดหมายเหตุรายวันปฏิทินดําเนิน
งานของโรงเรียน  สมุดเยี่ยม  สมุดตรวจราชการ  เปนตน
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2.2 การเสนอขอมูลและรายงาน
โรงเรียนมีการเสนอขอมูลไดหลายวิธีดวยกัน  ซึ่งสามารถจะแสดงไดหลาย

รูปแบบคือ  การเสนอขอมูลในรูปบทความ  การเสนอขอมูลในรูปตาราง   การเสนอขอมูลในรูปกึ่ง
ตารางการเสนอขอมูลในรูปแผนภูมิ

3. งานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารสถานที่ เปนงานที่เกี่ยวกับการจัดการ
และดูแลรักษาอาคารที่ใชทําการเรียนการสอน อาคารประกอบอื่น ๆ รวมทั้งบริเวณโรงเรียนและ
ส่ิงแวดลอมดวย การจัดและดูแลอาคารสถานที่ใหมีสภาพที่ดีจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ นับต้ังแตที่
ตั้ง อาคารเรียน หองเรียน อาคารประกอบบริเวณโรงเรียนและสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ อันจะสงผลให
นักเรียนมีความเจริญงอกงามทั้งทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  และสังคมอยางมาก73 การรักษา
ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารสถานที่  เปนหนาที่หนึ่งของงานธุรการที่จะตองรับผิดชอบ  คือ หา
วิธีการที่กําหนดขึ้นมาเพื่อพิทักษรักษาใหความปลอดภัยแกอาคารสถานที่ราชการ  ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณและเอกสารในอาคารสถานที่ดังกลาวใหพนจากการถูกลักขโมย  พนจากอัคคีภัย  หรือ
เหตุอ่ืนใดที่ทําใหเสียสมรรถภาพในการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการได

การดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  ซึ่งผูบริหารโรงเรียนควรหาวิธี
การปองกันดังนี้

3.1 ควรมีการใชเครื่องกีดขวาง  เชน ถาเปนบริเวณโรงเรียนควรสรางรั้วกั้นบริเวณ
โรงเรียน  หรือในหองที่เก็บเอกสารสําคัญ  ทางประตูหนาตางควรมีลูกกรง  และมีกุญแจปดหองไว
อยางเรียบรอย

3.2 การใหแสงสวางในอาคารเรียน  จะใหแสงสวางโดยรอบอาคารเรียน  หรือจะ
ใหเฉพาะจุดตรงที่รักษาความปลอดภัย  ก็ข้ึนอยูกับดุลพินิจของผูบริหารโรงเรียน

3.3 ควรจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่  เชน  จัดเวร
ประจําวัน  ยามรักษาการณ  เปนตน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ชี้แจงวา  อาคารสถานที่ มีสวนสําคัญ
ในการเกื้อหนุนงานการเรียนการสอนใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  และใหความหมายไววา
หมายถึง การจัดการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการตกแตงและจัดบริเวณ การใชประโยชนจากอาคาร
สถานที่ของโรงเรียน  เปาหมายหลักประกอบดวย  การจัดอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียนให
เหมาะสมกับการใชงาน  ใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปาหมายหลักอื่น ๆ ที่โรงเรียนตองการเนน

                                                          
    73สุรพันธ   ยันตทอง,  การบริหารโรงเรียน  (กรุงเทพฯ : สุทธิสารการพิมพ, 2526), 27.
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เกี่ยวกับอาคารสถานที่74 อาคารสถานที่เปนองคประกอบสําคัญในการเรียนรูของนักเรียน และใน
การดําเนินงานของโรงเรียน  อีกทั้งเปนสวนสําคัญในการสรางศรัทธาของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน
อีกดวย จึงควรจัดใหมีการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่แข็งแรง  มั่นคง  และปลอดภัย มีลักษณะ
สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย  มีรูปทรงสีสรรสวยงาม   เฉพาะอยางยิ่งใหมีลักษณะที่เหมาะสมกับ
งานที่ใช  ไมวาจะเปนการเรียนการสอน  หรือการบริหารโรงเรียน

4. งานประชาสัมพันธ  เปนสวนหนึ่งของงานธุรการในโรงเรียน  ซึ่งงานนี้จะชวยให
เกิดความเขาใจอันดีระหวางบุคลากรภายในโรงเรียน   บุคลากรภายในกลุมโรงเรียนและชุมชนที่
โรงเรียนตั้งอยูจะเปนการสนับสนุนชวยใหผูบริหารดําเนินงานสําเร็จลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพ

แนวคิดที่เปนพื้นฐานในการประชาสัมพันธ  ควรคํานึงถึงหลักการตอไปนี้
4.1 คํานึงถึงประโยชนสวนรวม
4.2 คํานึงถึงความตองการของทั้งสองฝาย  คือ ฝายบริหารกับฝายบุคลากร และ

ประชาชน
4.3 จะตองใหสอดคลองกับนโยบายที่วางไว

การประชาสัมพันธโรงเรียน   เนื่องจากโรงเรียนที่ไดรับความรวมมือจากประชาชน
ในทองถิ่นยอมเจริญกาวหนาในการบริหารกิจการโรงเรียนทุกดานซึ่งเอ็ดมันสัน (Edmonson) ได
กลาวถึงจุดประสงคของการประชาสัมพันธโรงเรียนไววา

1) เพื่อแถลงขาวตางๆ ตอผูปกครองใหทราบเกี่ยวกับการดําเนินกิจการโรงเรียน
2) เพื่อสรางความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชนเกี่ยวกับตัวนักเรียน กิจการ

โรงเรียน
3) เพื่อสรางความเขาใจอันดีตอกันหรือปองกันความเขาใจผิด และปองกันการ

โจมตี
4) เพื่อใหผูปกครองมีความเชื่อมั่นในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เพราะไดทราบขาวคราว

ความเปนไป  และความเคลื่อนไหวของโรงเรียนอยูเสมอ75

                                                          
    74สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน,  แนวการพัฒนาโรงเรียนเอกชน ประเภท

สามัญศึกษา ระดับประถมศึกษา, 6.
75J.B.  Edmonson, The Administration  of  the  Modern  Secondary  School

(New York : The Macmillan Company, 1955 ), 442.
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วิธีการจัดการประชาสัมพันธโรงเรียน  แซคส  (Sachs)  ไดเสนอแนวทางไวดังนี้
1) งานประชาสัมพันธโรงเรียนจะตองสรางความสนใจใหประชาชนเขามาใกลชิด

กับโรงเรียน
2) ตองมีโครงการประชาสัมพันธของโรงเรียน    โดยใหทุกฝายที่เกี่ยวของรวมวาง

โครงการ
3) ตองทําใหตอเนื่องไปเรื่อย ๆ
4) ตองใชวิธีการเชิงบวก  (positive  approach) อยาใหขาวสารเกินความจริง
5) ติดตอกับชุมชนสม่ําเสมอ  พรอมที่จะใหความรวมมือกับชุมชน
6)  ขาวสารที่ออกไปตองเขาใจงาย  ถูกตองตามความเปนจริง76

เกี่ยวกับงานวิจัยของงานบริหารทั่วไป  ไดมีผูวิจัยและศึกษาคนควาไวดังนี้ คือ 
สปารค (Spaks)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  A  Study  of  High  School  Principle   in   Kentucky    
ผลการวิจัยพบวา   ครูใหญใชเวลาในการทํางานมากที่สุด  ตามลําดับดังนี้คือ การนิเทศการสอน 
การแนะแนว  การประชาสัมพันธ  การศึกษาทางวิชาการตาง ๆ  งานธุรการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
การควบคุมระเบียบวินัยและการสอน สวนความเขาใจในการบริหารงานของครูใหญเมื่อ      
เปรียบเทียบกันแลวพบวา ความเขาใจของครูใหญไมไดข้ึนกับทองถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู  แตจะขึ้นอยู
กับขนาดของโรงเรียน  ถาโรงเรียนใหญ  ครูใหญจะมีความเขาใจในการบริหารงานดีกวาครูใหญใน
โรงเรียนเล็ก 77

การบริหารงานประชาสัมพันธ ผูบริหารควรมีเทคนิคในการบริหารงานดังนี้
1) การบริหารงานประชาสัมพันธกับบุคคลภายในโรงเรียน ซึ่งไดแก ครู อาจารย

นักเรียน นักการภารโรง ตลอดจนถึงบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายใหเขาใจซึ่งกันและกัน ปรารถนาที่
จะสรางสรรคและทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนใหดียิ่งขึ้น หากโรงเรียนประสบ
ความลมเหลวในงานนี้แลว ผลเสียที่ตามมา คือ ความเขาใจผิด ความแคลงใจซึ่งกันและกัน การ
ขัดแยงกันเอง การนินทาวาราย ตลอดจนการสรางขาวลือในเรื่องอกุศลตาง ๆ ก็จะเกิดขึ้น ซึ่งจะ
เปนอุปสรรคที่ทําใหการบริหารโรงเรียนเปนไปดวยความยากลําบาก

                                                          
76Benjamin  M. Sachs,  Educational  Administration  : A  Behavioral  Approach

(Boston : Houghton Mifflin Co., 1966), 281.
77Harry M. Sparks,  “A Study of High School Principalship in Ketucky,”  

Dissertation Abstracts International  20 (March 1960) : 3605-3606.
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2) การบริหารงานประชาสัมพันธกับกลุมประชาชนภายนอกโรงเรียน เปนการ
สรางความสัมพันธอันดีกับประชาชน ซึ่งสามรถทําไดหลายวิธี เชน

- การรวมกิจกรรมกับชุมชน โรงเรียนไมควรละเลยเพิกเฉยในกิจกรรมที่
ชุมชน จัดขึ้น

- การใชเครื่องมือส่ือสารและสื่อมวลชนเขาเสริมการประชาสัมพันธอันดีกับ
ชุมชน เชน การใชส่ิงพิมพ การเผยแพรขาวสารทางหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง การทําแผน
ปลิวโปสเตอร เปนตน

- การสรางโรงเรียนใหเปนศูนยกลางทางวิชาการ โดยใหประชาชนมาใช
บริการใหเปนประโยชนมากที่สุด เชน สงเสริมการศึกษาวิชาชีพใหแกประชาชน

- ปรับมาตรฐานทางดานวิชาการใหเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป78

5. งานการเงินและพัสดุ
 งานการเงินและบัญชี  เปนสวนสนับสนุนใหการดําเนินงานอื่นเปนไปอยางราบรื่น

คลองตัว และตรงตามเปาหมาย  นั่นคือหากโรงเรียนสามารถจัดระบบของสิ่งเหลานี้ไดเปนอยางดี
กลไกกิจกรรมตาง ๆ เชน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การจัดบริการนักเรียน ตลอดจนการ
พัฒนางานสวนอื่นๆก็จะดําเนินไปตามระบบดวยดีเชนกัน  ชวยลดความซ้ําซอน ประหยัดเวลาและ
ทรัพยากรอื่น ๆ ไดอีกดวย79

5.1 งานการเงินและบัญชีนั้น นับวาเปนงานที่สําคัญที่ผูบริหารโรงเรียนจะตอง
ศึกษาความรู ใสตัวเองใหมาก  หากผูบริหารไมใสใจแลว  จะมีปญหาเกิดขึ้นกับตนเองมากมาย

งานการเงิน หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษา
เงิน  การนําสงเงิน  และการตรวจสอบการเงินทุกประเภท

                                                          
78กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การ

บริหารงานธุรการ การบริหารงานการเงินและพัสดุ,  7 – 11.
     79สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, แนวทางการพัฒนาโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา  ระดับประถมศึกษา,  23.
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งานการบัญชี  หมายถึง การบันทึกรายการการเงินในบัญชีทะเบียนตาง ๆ
และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ  รวมถึงการเก็บรักษาสมุดบัญชี   ทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับการ
เงินดังกลาว80

หลักในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี
ก. การรับเงิน  ในการรับเงินทุกประเภท โรงเรียนจะตองปฏิบัติตามกฎแบบ

แผนดังนี้
(1) หลักฐานการับเงิน  ใหใชใบเสร็จที่กระทรวงการคลังกําหนดและจัดทํา

บัญชีคุมไว
(2) หองออกใบเสร็จแกผูรับเงินทุกครั้ง
(3) รับเงินวันใดใหลงสมุดเงินสดในวันนั้น  เวนแตรับเงินภายหลังการปด

บัญชีวันนั้นใหลงบัญชีในวันทําการถัดไป
(4) เมื่อส้ินเวลาในการรับเงินแตละวัน  ใหเจาหนาที่รับเงินนําเงินพรอม

สําเนาใบเสร็จสงเจาหนาที่การเงินเพื่อตรวจสอบจํานวนเงินใหตรงกับหลักฐานและบัญชีใหผูตรวจ
รวมยอดเงินทั้งสิ้นสลักหลังสําเนาใบเสร็จฉบับสุดทายในวันนั้นและลงลายมือช่ือกํากับไวดวย

ข. การจายเงิน  ปฏิบัติดังนี้
(1)  ทําหลักฐานการจาย
(2)  ผูจายเงินตองตรวจสอบใบเสร็จรับเงินใหมีรายการครบถวนและ

ถูกตองและจะตองเซ็นชื่อรับรองการจายกํากับไวในหลักฐานการจายเงิน  รายการที่จําเปนจะตอง
ลงในใบเสร็จรับเงิน  คือ  ชื่อที่อยู  หรือที่ทําการของผูรับเงิน  วัน  เดือน  ป  ที่รับเงิน  ระบุวาไดรับ
เงินคาอะไร  จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษรใหตรงกัน  ลายมือช่ือผูรับเงิน

(3) การมอบฉันทะใหผูอ่ืนรับแทน  ใหใชแบบใบมอบฉันทะรับเงินตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด  และตองไดรับอนุญาตจากผูเบิกเงิน  เชน  โรงเรียนเปนผูเบิก ผูอนุญาต
คือ หัวหนาสถานศึกษา

(4) ใหเก็บหลักฐานการจายนี้ไวอยาใหสูญหายหรือเสียหาย
(5) เมื่อจายเงินในวันใดจะตองคัดลงบัญชีในวันนั้น

                                                          
     80มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา  การจัดการ      

โรงเรียนประถมศึกษา  หนวยที่  1-7 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพยูไนเต็ดโปรดักชั่น, 2526), 307-308.
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(6) เมื่อส้ินเวลารับจายเงินใหมีการตรวจการจายเงินในสมุดเงินสดในวัน
นั้น แลวใหผูตรวจสอบเซ็นชื่อกํากับยอดเงินคงเหลือในบัญชี

ค. การเก็บรักษาเงิน  ผูบริหารโรงเรียนมีแนวปฏิบัติดังนี้
(1)  จัดตูนิรภัยไวเก็บรักษาเงิน
(2)  แตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน  อยางนอย 3 คน ถาวันหนึ่ง ๆ มีเงิน

เก็บไมเกิน 1 หมื่นบาท  จะตั้งเพียง 2 คน ก็ได
(3) กรรมการเก็บรักษาเงินจะตองเก็บกุญแจคนละดอก  เก็บรักษาในที่

ปลอดภัย และจะตองไมมอบกุญแจ ใหผูอ่ืนทําหนาที่แทน เวนแตผูที่หัวหนาสถานศึกษามอบให
เปนกรรมการแทนชั่วคราว  เมื่อกรรมการผูหนึ่งผูใดไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได

(4) เมื่อส้ินสุดการรับจายเงินแตละวัน  เจาหนาที่การเงินของโรงเรียนจะ
ตองนํารายงานเงินคงเหลือประจําวันพรอมทั้งเงินที่เก็บรักษาสงมอบเงินตอคณะกรรมการเก็บ
รักษาเงินของโรงเรียนเพื่อตรวจสอบ  เพื่อตรวจสอบวาถูกแลวก็ใหนําเงินเก็บรักษาในตูนิรภัยของ
โรงเรียนใสกุญแจ

งานบัญชีโรงเรียน  ไดแก งานที่เกี่ยวกับการบันทึกรายการ  การเงินใน
สมุดบัญชีทะเบียนและเอกสาร  หลักฐานตาง ๆ ใหถูกตอง  ผูที่ทํางานเกี่ยวกับการบัญชี คือ
เจาหนาที่การเงินของโรงเรียนในการรับจายเงินในวันหนึ่งๆ เมื่อส้ินสุดวันหรือหมดเวลารับ-จายเงิน
จะตองบันทึกรายการในสมุดบัญชีและทะเบียนตาง ๆ  รวบรวมหลักฐานพรอมทั้งจํานวนเงิน
คงเหลือประจําวันเสนอผูบริหารโรงเรียนเพื่อสงกรรมการเก็บรักษาเงินตอไป81

ผูมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบัญชีมีขอบขายที่ตองปฏิบัติ  ดังนี้
1) ตรวจสอบเอกสาร  การรับ – การจายเงินประจําวันใหถูกตอง  แลวนํามา

บันทึกรายการในสมุดบัญชีและทะเบียนตางๆ
2) บันทึกเอกสารประกอบรายการบัญชี  ซึ่งเปนเอกสารแสดงการรับหรือจาย

เงินใหถูกตอง
3) จัดทํารายงานการเงินประจําเดือนและประจํางวด
4) จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชีใหเรียบรอย  เพื่อให

สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ตรวจสอบประจําป

                                                          
    81สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การบริหารงานธุรการ การบริหาร

งานการเงิน  และพัสดุ, 28-30.
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5.2 งานพัสดุ
งานพัสดุมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับงานการเงินมากเพราะวิธีการที่จะได

พัสดุมานั้นสวนใหญไดมาจากการซื้อหรือการจางแทบทั้งสิ้น  ซึ่งจะตองปฏิบัติใหถูกตองตาม
ระเบียบกฎหมายที่วางไวอยางเครงครัด  การบริหารงานธุรการของโรงเรียนนั้น  ในดานพัสดุนับวา
มีความสําคัญเกี่ยวกับงานวิชาการมากซึ่งพอจะแยกงานพัสดุโรงเรียนใหเปนแนวทางดังนี้  คือ

(1) พัสดุที่จําเปนในหองเรียน  เชน โตะ  เกาอี้  สําหรับครูและนักเรียน  ตูเก็บ
เอกสาร  กระดานดํา  ชอลก  แปรงลบกระดาน  เครื่องทําความสะอาด ฯลฯ

(2) พัสดุประจําโรงเรียน  เชน โตะ  เกาอี้ครู  ตูเก็บเอกสาร  พระพุทธรูปที่บูชา
ธงชาติ  เครื่องใหสัญญาณ  ปายประกาศตาง ๆ  แผนที่โรงเรียน  พิมพดีด  เครื่องอัดสําเนา
กระดาษ ฯลฯ

(3) พัสดุใชประกอบการสอนหรือชวยเหลือในการเรียนการสอนใหบรรลุ    
เปาหมายของหลักสูตร   เชน อุปกรณการสอนวิชาตาง ๆ   หนังสือในหองสมุด  เอกสารหลักสูตร
โสตทัศนูปกรณ เปนตน

พนัส  หันนาคินทร  ไดกลาวถึงงานพัสดุไววา  โดยทั่วไปวัสดุหมายถึง  ส่ิงที่เสื่อมสภาพ
ไปทันทีเนื่องจากการใช  หรือส่ิงของที่ราคาไมสูงนัก   สวนครุภัณฑ  หมายถึง ส่ิงที่มีสภาพคงทนไม
สูญสิ้นไปทันทีเพราะการใช82

ชารี  มณีศรี  ไดกลาวถึงการบริหารงานพัสดุไววา  เครื่องมือการบริหารขึ้นอยูกับการ
ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ผูบริหารโรงเรียนควรใชเทคนิคใน
การจัดหา  การใช  การบํารุงรักษา  รวมทั้งการจัดใหมีเจาหนาที่พัสดุ  ซึ่งสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน
โรงเรียนไมมีตําแหนงเจาหนาที่พัสดุตามที่ ก.ค. กําหนดไวโดยเฉพาะ ฉะนั้นการบริหารงานพัสดุ
นอกจากจะตองปฏิบัติตามระเบียบตาง ๆ  แลวยังตองมีบุคลากรผูรับผิดชอบดานนี้โดยเฉพาะ
ดวย83

                                                          
      82พนัส  หันนาคินทร, หลักการบริหารโรงเรียน, 310.
      83ชารี  มณีศรี,  การเงินโรงเรียน   (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอมรการพิมพ, 2527),157.
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ปรีชา  จําปารัตน และไพศาล  ชัยมงคล  ไดกลาววา  การบริหารงานพัสดุ  หมายถึง
การนําเอาวิทยาการหรือศิลปะในการบริหารมาใชในการจัดพัสดุ  เพื่อสนับสนุนและสนองความ
ตองการในการปฏิบัติงานของหนวยงาน  หรือโครงการใหดําเนินไปตามเปาหมาย84

ความหมายของงานพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2521
คําวา “พัสดุ”  หมายความวา  วัสดุ  ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  ที่กําหนดไวในหนังสือจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงานงบประมาณ  คําวา “การพัสดุ” หมายความวา การ
ซื้อ  การจาง  การซอม  และบํารุงรักษา  การจัดทําเอง  การแลกเปลี่ยน  การเชา  การควบคุม และ
การดําเนินการอื่น ๆ ที่กาํหนดไวในระเบียบนี้

วัสดุ  แยกตามลักษณะได  2  ประเภท
(1)  วัสดุประเภทสิ้นเปลือง  ไดแก   กระดาษ  ชอลก  แปลงลบกระดาน  ไมกวาด

อาหารสด  อาหารแหง ตะปู ฯลฯ
(2)  วัสดุประเภทใชคงรูป  เปนวัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร  ไดแก  ระฆัง  ถังน้ํา

เลื่อย   ส่ิว  จาน  ชาม   เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ  ฯลฯ
ครุภัณฑ  ไดแกพัสดุใชคงรูปมีความคงทนถาวร  มีอายุการใชยืนนาน  ไดแก โตะ

เกาอี้  ตู  เครื่องพิมพดีด  เครื่องโรเนียว  อุปกรณไฟฟา  จักรเย็บผา ฯลฯ
วิธีการดําเนินหรือข้ันตอนในการจัดซื้อจัดจาง
(1) ใหเจาหนาที่พัสดุบันทึกบอกเหตุผลรายละเอียดที่จะตองจัดซื้อจัดจาง
(2) ตั้งกรรมการการจัดซื้อจัดจางอยางนอย 3 คน ประธาน  1 คน  กรรมการอีก

2 คน
(3) ดําเนินการซื้อและการจาง
(4) ตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ  เหมือนขอ (2)  แตไมใชคนเดียวกัน
การตรวจรับพัสดุหรืองานจาง  เมื่อไดดําเนินการจัดซื้อวัสดุหรือจัดจางแลวจะตอง

มีการตรวจรับพัสดุหรือตรวจจาง  ดังนี้
(1) การตรวจรับพัสดุ ใหตรวจในวันที่ผูขายนําพัสดุมาสง  เมื่อกรรมการตรวจนับ

พัสดุถูกตองแลว  ใหมอบแกเจาหนาที่พรอมทําใบตรวจรับลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย  2 ฉบับ
มอบใหผูขายและใหเจาหนาที่  1 ฉบับ  เพื่อทําการเบิกจายเงินและรายงานผูที่มีอํานาจทราบ

                                                          
      84ปรีชา  จําปารัตน และไพศาล  ชัยมงคล, การบริหารพัสดุ : ทฤษฎีและปฏิบัติ
(กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2527), 2.
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(2) การตรวจการจาง  ใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน  3 วันทําการนับ
ตั้งแตประธานคณะกรรมการรับทราบ  เมื่อเห็นเปนถูกตองครบถวนตามรูปแบบรายการและขอ
กําหนดในสัญญาแลวใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานโดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย 2 ฉบับ
มอบใหผูรับจาง  1 ฉบับ  และเจาหนาที่พัสดุ  1 ฉบับ  เพื่อเบิกจายและรายงานผูมีอํานาจทราบ85

การบริหารงานพัสดุ  เปนเรื่องของการจัดหาและควบคุม ในการจัดหานั้นมีระเบียบขอ
บังคับ  กําหนดไวอยางชัดเจน  หากเจาหนาที่ขาดความเขาใจในเรื่องการปฏิบัติแลวขอผิดพลาด
อาจเกิดขึ้นได  สวนการควบคุมนั้นหมายถึง  การตรวจสอบวัสดุใหมีการเบิกจายไปใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอโรงเรียน รวมทั้งพยายามบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ดีดวยความเอาใจใสอยาง
จริงจัง ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งถือเปนเรื่องที่จําเปน

งานวิจัยที่เกี่ยวของ

เพื่อเปนแนวทางในการศึกษา  และนํามาเทียบเคียงตอนอภิปรายผล จึงไดนําผลการ
วิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยครั้งนี้มาเสนอไว  ดังตอไปนี้
             ดุสิต  บุณยากร ไดทําการวิจัยงานบริหารการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศ
บาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบวาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการปฏิบัติงานตามระเบียบราชการ ในดานงานธุรการ การเงิน และการ
บริหารอยูในระดับมากที่สุด งานดานความสัมพันธกับชุมชนไดรับการปฏิบัตินอยที่สุด86

             สมาน บุญเหาะ  ไดทําการวิจัยเรื่อง  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่
สงผลตอการบริหารงานโรงเรียน  สังกัดเทศบาลในเขตภูมิภาคตะวันตก  ผลการวิจัยพบวา
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนทุกดานอยูในระดับสูง  การบริหารงานโรงเรียนของ
ผูบริหารโรงเรียนดานวิชาการ   กิจการนักเรียน  ธุรการและการเงิน  อาคารสถานที่ อยูในระดับสูง
สวนการบริหารงานดานบุคลากรและความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนอยูในระดับ       
ปานกลาง  ปจจัยพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการบริหารงานโรงเรียน

                                                          
    85สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การบริหารงานธุรการ การบริหาร

งานการเงินและพัสดุ, 22-23.
86ดุสิต  บุณยากร,  “งานบริหารการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร    
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2518), 141.
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ไดแก พฤติกรรมการบริหารในดานการตัดสินใจ   การควบคุมงาน  การติดตอส่ือสาร  และการ
กําหนดเปาหมาย87

รัตนา  เหหาสุข   ไดทําการวิจัยเรื่อง  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอขวัญ
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนมีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการบริหารในระดับ
ปานกลาง โดยมีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการบริหารดานการกําหนดเปาหมายมากที่สุด  แตมี
การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการบริหารดานการจูงใจนอยที่สุด  ครูโรงเรียนประถมศึกษามีสภาพ
ขวัญในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง  พฤติกรรมการบริหารทุกดานมีความสัมพันธกับขวัญ
ในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง พฤติกรรมการบริหารทุกดานมีความสัมพันธกับขวัญใน
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตเทศบาล และโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเขตสุขาภิบาล หรือ
เทศบาล และโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน  มีความแตกตางกัน88

อรวรรณ  จันทรชลอ  ไดทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริหารของครูใหญตามการรับรู
ของครูที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนคาทอลิค  สังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมการบริหารดานแบบผูนําสวนใหญเปนแบบประชาธิปไตย
พฤติกรรมการบริหารดานบุคลิกภาพในภาพรวม  พบวาไมแตกตางกัน พฤติกรรมการบริหารดาน
วุฒิภาวะไมแตกตางกัน  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูไมแตกตางกัน ทั้งที่นับถือศาสนา
ตางกัน  ลักษณะผูนําแบบอัตตาธิปไตย  พบวาพฤติกรรมการบริหารของครูใหญตามการรับรูของ
ครู ที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   ไดแก  วุฒิภาวะและบุคลิกภาพดานการเขาสังคม

                                                          
87สมาน บุญเหาะ, ”พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการบริหาร

งานโรงเรียนสังกัดเทศบาลในเขตภูมิภาคตะวันตก” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร-
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533),    
บทคัดยอ.
                 88รัตนา  เหหาสุข,”พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร” (วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 
บทคัดยอ.
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และลักษณะผูนําแบบประชาธิปไตย  พบวาพฤติกรรมการบริหารของครูใหญตามการรับรูของครูที่
สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ไดแก การบริหารแบบประชาธิปไตยและวุฒิภาวะ89

ประเสริฐ  บุญฤทธิ์   ไดศึกษาเรื่องการบริหารงานตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยม
ศึกษาของผูบริหารโรงเรียน  กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7  โดยใชกลุมตัวอยางในการวิจัย คือ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7  สวนใหญมีความคิดเห็น
สอดคลองกันวางานบริหารงานทั่วไปปฏิบัติอยูในระดับมากและใหความสําคัญในการกําหนด  
หนาที่ความรับผิบชอบและมอบหมายใหบุคลากรไดอยางเหมาะสม  งานธรุการปฏิบัติอยูในระดับ
มาก และใหความสําคัญในการจัดทําหลักฐานการเงินและบัญชี  การเก็บรักษาเงินอยางมีระบบ
งานวิชาการปฏิบัติอยูในระดับมากและใหความสําคัญในการจัดทําระเบียนนักเรียนทุกระดับช้ันให
เปนปจจุบัน  งานปกครองนักเรียน ปฏิบัติอยูในระดับมาก และใหความสําคัญในการยกยอง
ชมเชย เพื่อใหกําลังใจแกนักเรียนผูประพฤติดี เพื่อใหเปนแบบอยางที่ดี ยกยองใหเกียรติแกตัวแทน
นักเรียนที่ประพฤติดี  งานบริการ ปฏิบัติอยูในระดับมาก  และใหความสําคัญในการอํานวยความ
สะดวกแกครูและนักเรียน ในดานสาธารณูปโภคและการจัดบริการหองสมุด งานโรงเรียนกับชุมชน
ปฏิบัติอยูในระดับมากและใหความสําคัญในการพัฒนาทองถิ่นรวมกับชุมชน90

อนุชา  ดํารงศักดิ์  ไดทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่มีอิทธิพลตอ
ขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน  และโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมณฑล ราชบุรี
ผลการวิจัยพบวา ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชนโดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏอยูในระดับมาก 2 ดาน และอยูในระดับ
ปานกลาง  4  ดาน   สําหรับระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชนในเขต
สังฆมณฑลราชบุรี  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีเพียงดานการกําหนดเปาหมายอยูในระดับ
ปานกลาง  สวนระดับขวัญในการปฏิบัติงานของครูเอกชน  โดยภาพรวมอยูในระดับมากและอยูใน

                                                          
               89อรวรรณ  จันทรชลอ, ”พฤติกรรมการบริหารของครูใหญตามการรับรูที่สงผลตอความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” (วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536), 
บทคัดยอ.
              90ประเสริฐ  บุญฤทธิ์, ”การบริหารงานตามเกณฑมาตรฐาน โรงเรียนมัธยมศึกษาของ  
ผูบริหารโรงเรียน  สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2536), 109-112.
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ระดับปานกลาง 3 ดาน คือ อาคารสถานที่และการบริการ  เงินเดือน และหลักสูตร  สําหรับระดับ
ขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมณฑลราชบุรี  โดยภาพรวมอยูในระดับ
มากและอยูในระดับปานกลาง  4  ดาน  คือ ความสัมพันธระหวางเพื่อนครู  อาคารสถานที่ และ
การบริการ เงินเดือน และหลักสูตร  พฤติกรรมการบริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพลตอขวัญในการปฏิบัติ
งานของครูโรงเรียนเอกชนโดยภาพรวม มี  2 องคประกอบ คือ การติดตอส่ือสาร และการกําหนด
เปาหมาย  สวนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพลตอขวัญในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมณฑลราชบุรี  โดยภาพรวมมี  2  องคประกอบ คือ การควบการ
ปฏิบัติงานและการตัดสินใจ91

ถาวร  เชียงสง  ไดทําการวิจัยเรื่องสภาพการบริหารงานธุรการตามทัศนะของครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดอุตรดิตถ  ผลการวิจัยพบวา
คาเฉลี่ยความคิดเห็นของครูอาจารยที่มีตอการบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา         
ขนาดกลางอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก การบริหารงานการเงิน-
การบัญชี  การบริหารงานบุคลากร  การบริหารงานสารบรรณ  การบริหารงานธุรการ  การบริหาร
งานสารสนเทศ  การบริหารงานพัสดุ และการบริหารงานเอกสารการพิมพ  ตามลําดับ สําหรับ
ขอเสนอแนะของครูอาจารยสวนใหญ เสนอแนะใหปรับปรุงและพัฒนางานดานการบริหารงาน
ธุรการมากที่สุด รองลงมาคือ การบริหารงานพัสดุ  และการบริหารงานเอกสารการพิมพ  การ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูสายบริหารกับครูสายปฏิบัติการ  พบวาครูสายบริหารกับครูสาย
ปฏิบัติการมีความเห็นวามีอยูในระดับมากตรงกันคือ  การบริหารงานการเงิน-การบัญชี  การ
บริหารงานบุคลากร  การบริหารงานสารบรรณ  การบริหารงานพัสดุ  การบริหารงานธุรการ  สวน
การบริหารงานสารสนเทศ ครูสายบริหารเห็นวามีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  สวนครูสาย
ปฏิบัติการเห็นวามีการปฏิบัติอยูในระดับมาก    และงานเอกสารการพิมพ   ครูสายบริหารเห็นวามี

                                                          
              91อนุชา  ดํารงศักดิ์, ”การศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่มีอิทธิพลตอขวัญ
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมณฑลราชบุ รี”          
(วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539), บทคัดยอ.
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การปฏิบัติอยูในระดับมาก สวนครูสายปฏิบัติการเห็นวามีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง92

วิมล  จํานงบุตร  ทําการศึกษาสภาพและความตองการในการบริหารพัสดุของศูนย
บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  ในภาคตะวันออก พบวา ผูบริหาร เจาหนาที่พัสดุ และ
เจาหนาที่อ่ืน มีทัศนะคติตอสภาพการบริหารพัสดุอยูในระดับปานกลาง  มีความตองการในดาน
การแจกจายและควบคุมอยูในระดับมาก และดานการจําหนายอยูในระดับนอย สวนดานการ
จัดหาและการบํารุงรักษาอยูในระดับปานกลาง  ผูบริหาร เจาหนาที่พัสดุและเจาหนาที่อ่ืนที่มี
ตําแหนงแตกตางกัน  มีทัศนคติในดานการบริหารงานพัสดุแตกตางกัน  และพบวามีความตองการ
ในดานการแจกจายและควบคุมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนดานการจัดหา  การ
บํารุงรักษา และการจําหนาย มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0593

ดวงตา  สุวรรณวัฒน  ไดศึกษา “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอ
การจัดกิจกรรมอนามัยโรงเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1”
พบวา 1) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายดาน อยูใน
ระดับมาก 2) ระดับการจัดกิจกรรมอนามัยโรงเรียน เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายดาน อยูใน
ระดับมาก 3) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการจัดกิจกรรมอนามัยโรงเรียน
โดยภาพรวม คือ ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม และในแตละรายดาน
คือ การเปนผูนําสงผลตอการสงเสริมสุขศึกษาในเชิงผกผัน  การติดตอส่ือสารสงผลตอการสงเสริม
สุขศึกษา  การควบคุมการปฏิบัติงานสงผลตอการโภชนาการในโรงเรียน  และการจัดโรงเรียนให
ถูกสุขลักษณะ  การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรมสงผลตอการตรวจสุขภาพ

                                                          
                 92ถาวร เชียงสง, ”สภาพการบริหารงานธุรการตามทัศนะของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลาง  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดอุตรดิตถ” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,
2541), บทคัดยอ.  (อัดสําเนา)
                 93วิมล  จํานงบุตร. ”การศึกษาสภาพความตองการในการบริหารพัสดุ ของศูนยบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอในภาคตะวันออก” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2541), 58.
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นักเรียน  นักเรียนที่เจ็บปวยไดรับการรักษาและติดตามผลการรักษา และการจัดโรงเรียนใหถูกสุข
ลักษณะ94

ฐิดาภรณ  เพ็งหนู  ไดศึกษา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสตรีที่สงผลตอความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ  พบวา 1) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสตรีโดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อแยกพิจารณาในแตละดานพบวา  การควบคุมการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  การ
กําหนดเปาหมาย  การจูงใจ  การเปนผูนํา  และการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝก
อบรมอยูในระดับปานกลาง  2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูที่มีตอพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารสตรีโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน
พบวาดานความรับผิดชอบและดานความกาวหนาในตําแหนงการงานอยูในระดับมาก  สวนดาน
ความสําเร็จของงาน  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ  และดานลักษณะของงานอยูในระดับ
ปานกลาง  3) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสตรีที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูในโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมที่มีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก  การกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและการฝกอบรม  เมื่อแยกพิจารณาในแตละดาน พบวา ดานการเปนผูนําและ
ดานการกําหนดเปาหมายสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูดานลักษณะของงาน  
ดานการจูงใจสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูดานลักษณะของงานในทางกลับกัน  
สวนดานการตัดสินใจสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูดานความกาวหนาใน
ตําแหนงการงาน  และดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรมสงผลตอความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูทุกดาน  ยกเวนดานความกาวหนาในตําแหนงการงาน95

                                                          
             94ดวงตา  สุวรรณวัฒน, ”พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการจัด
กิจกรรมอนามัยโรงเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1”
(วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), บทคัดยอ.
               95ฐิดาภรณ  เพ็งหนู, ”พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสตรีที่สงผลตอความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), บทคัดยอ.
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ชนะ   อปราชิตา  ไดทําการวิจัย  เร่ืองปญหาการบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยม
ศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดกาญจนบุรี  พบปญหาการบริหารงานธุรการ คือ ผูบริหาร
และผูปฏิบัติงาน ขาดความรูความเขาใจในระเบียบปฏิบัติงานพัสดุ  การประเมินผลงานธุรการการ
เก็บรักษาทะเบียนและสถิติขาราชการครูและลูกจาง  ไมเปนปจจุบัน ความลาชาในระบบงาน
สารบรรณ  ขาดการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  วัสดุอุปกรณไมเพียงพอตอการบริหาร
งานและการกํากับติดตามผลการปฏิบัติงานคอนขางนอย96

สงา จันทรวิเศษ ทําการศึกษาปญหาการบริหารงานพัสดุโรงเรียนในทัศนะของผูบริหาร
โรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย พบวา ปญหาการบริหารงานพัสดุใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  มีปญหามากกวาโรงเรียนที่ไมขยายโอกาสโดยเฉพาะในเรื่อง
สถานที่จัดเก็บ  ผูบริหารโรงเรียนเห็นวาการจัดทําบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑมีข้ันตอน ยุงยาก
เกินความจําเปน  ดานการสั่งซื้อพัสดุครั้งเดียวไมสอดคลองกับการบริหารระบบการใชเงินควรให
โรงเรียนบริหารงบประมาณโดยตรงตามความจําเปนและควรจัดสรรงบประมาณจัดซื้อจัดจางเปน
เงินในหมวดเงินอุดหนุน  ดานบุคลากร   โรงเรียนไมมีเจาหนาที่รับผิดชอบโดยตรง97

วัฒนา  ธงภักดิ์  ไดทําการศึกษาในเรื่อง การบริหารงานธุรการโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดชัยภูมิ พบวา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
ชัยภูมิ สวนใหญมีการบริหารงานธุรการอยูในระดับมาก ซึ่งเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยไดดังนี้ งาน
พัสดุไดมีการดําเนินการแตงตั้งเจาหนาที่พัสดุรับผิดชอบงานพัสดุโรงเรียน  งานบริหารงานธุรการมี
การกําหนดสายงานการบริหารงานธุรการไดชัดเจน  งานสารบรรณมีการทําทะเบียนรับ-สงเอกสาร
หนังสือราชการไดถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ  งานการเงินและบัญชี มีระบบการรับ-จาย
เงินเปนไปตามระเบียบและปฏิบัติไดถูกตองเปนปจจุบัน  งานทะเบียนและสถิติขาราชการครูและ
ลูกจาง  จัดใหมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทะเบียนและสถิติขาราชการและลูกจาง  งานวางแผน
งานธุรการมีแผนทีสนองนโยบาย  ปญหาความตองการ  งานประเมินผลงานธุรการ  มีการประเมิน

                                                          
                 96ชนะ อปราชิตา, ”ปญหาการบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรม
สามัญศึกษา  จังหวัดกาญจนบุรี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง, 2544), 157-160.
                 97สงา จันทรวิเศษ, ”ปญหาการบริหารงานพัสดุโรงเรียนตามทัศนะของผูบริหาร
โรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันราชภัฏบุรีรัมย, 2544), 21.
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ผลระหวางการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน  ในดานปญหาการบริหารงานธุรการ ผลการวิจัยพบวา
มีปญหาอยูในระดับปานกลางถึงนอย  ซึ่งเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยไดดังนี้  การบริหารงานธุรการคือ
การจัดเจาหนาที่รับผิดชอบงานธุรการมีนอยไมครบทุกงาน  งานวางแผนงานธุรการคือ เจาหนาที่
จัดทําแผนงานมีไมเพียงพอ  งานการเงิน และบัญชี คือ ขาดบุคลากรเจาหนาที่ที่มีความรูความ
สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีของโรงเรียนโดยตรง  งานพัสดุ คือ ขาดบุคลากร
เจาหนาที่ที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบวาดวยงานพัสดุ  งานทะเบียนและสถิติขาราชการ
ครูและลูกจาง  คือ ขาดวัสดุอุปกรณเทคโนโลยีที่ทันสมัยนํามาใชในการจัดทําทะเบียนและสถิติขา
ราชการครูและลูกจาง  งานสารบรรณ  คือ ขาดการนําผลการประเมินผลงานธุรการไปปรับปรุงงาน
ธุรการในดานตางๆ98

พิศณุ  ทองเลิศ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมผูบริหารที่สัมพันธกับการวางแผนอาคาร
สถานที่และส่ิงแวดลอม ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา” พบวา 1) พฤติกรรมผูบริหารมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก 2) การวางแผนอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมในสถานศึกษามีการปฏิบัติ
อยูในระดับปานกลาง 3) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูบริหารกับการวางแผน
อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยูในระดับสูง99

  ธีระวุฒิ  จันทคา  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอ
การบริหารงานชุมชนโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1” พบวา
1) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  โดยภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา อยูในระดับนอยทุกดาน  2) การบริหารงานชุมชนของโรงเรียนโดยภาพรวมอยูใน
ระดับนอย และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับนอย 3) พฤติกรรมการบริหาร

                                                          
              98วัฒนา  ธงภักดิ์, ”การบริหารงานธุรการโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544), บทคัดยอ.
              99พิศณุ  ทองเลิศ, ”พฤติกรรมผูบริหารที่สัมพันธกับการวางแผนอาคารสถานที่และ     
ส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา  สังกัดกรมอาชีวศึกษา” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), ง.
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ของผูบริหารดานการติดตอส่ือสาร และการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม สง
ผลตอการบริหารงานชุมชนโรงเรียนในภาพรวม100   

ธํารง  ศรีทิพย  ทําการศึกษาแนวทางการบริหารงานธุรการ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดราชบุรี  พบวา 1) การดําเนินงานบริหารงานธุรการ  ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดราชบุรี  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน โดยการดําเนินงานดานการบริหารงาน
การเงินและการบัญชี อยูในลําดับสูงสุด สวนการบริหารงานพัสดุ มีการปฏิบัติเปนลําดับสุดทาย
2) แนวทางพัฒนาการบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัด
ราชบุรี  ดานการบริหารงานการเงินและการบัญชี ควรมีการจัดประชุมอบรมปฏิบัติการศึกษาดูงาน
จัดทําคูมือปฏิบัติงาน มีการนิเทศติดตาม  จัดหองการเงินและการบัญชี  โดยเฉพาะ จัดหาอุปกรณ
จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน จัดครูปฏิบัติงานสอนชวยงาน  การเงินและการ
บัญชี  โดยลดชั่วโมงสอนของครูที่มาชวยงานพรอมทั้งสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรเพื่อ
เปนแรงจูงใจการปฏิบัติงาน ดานการบริหารงานพัสดุ  ควรจัดอบรมปฏิบัติการ จัดทําคูมือเกี่ยวกับ
งานพัสดุ  นําเทคโนโลยีมาใช  จัดระบบการจัดซื้อจัดจางดวยการกระจายความรับผิดชอบใหกับ
บุคลากรในฝาย  หมวดงาน  ใหมีสวนรวม  ดานการบริหารงานสารบรรณ ควรจัดทําคูมือปฏิบัติ
งาน จัดนิเทศ  อบรม  ศึกษาดูงาน  จัดหาวัสดุอุปกรณ  เครื่องใชสํานักงานใหเพียงพอและทันสมัย
จัดสถานที่ที่สะดวกตอการปฏิบัติงาน  จัดโครงสรางการบริหารภายในหมวดวิชางานและฝาย
ตาง ๆ ใหมีเจาหนาที่สารบรรณประจํา101

งานวิจัยตางประเทศ
เฮมพิล  กริฟฟธ  และเฟรดเดอริคสัน (Hemphill, Griffiths  and Fredrickson)  คณะ

ผูวิจัยไดทําการวิจัย  โดยการทดลองเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจ  กับผลการปฏิบัติงาน
ของครูใหญในโรงเรียนประถมศึกษา โดยครูใหญในโรงเรียนประถมศึกษา โดยครูใหญเหลานี้ไดรับ

                                                          
       100ธีรวุฒิ จันทคา,”พฤติกรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานชุมชน 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), ง.

101ธํารง  ศรีทิพย, ”แนวทางพัฒนาการบริหารงานธุรการ  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดราชบุรี” (สารนิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 63-64
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มอบหมายใหปฏิบัติงานและทําการตัดสินใจเกี่ยวกับการแกปญหาประจําวัน พบวาครูใหญมี
ความแตกตางกันในเรื่องความรวดเร็วในการแกปญหา  ครูใหญที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมักมีการ
เตรียมการเพื่อตัดสินใจอยางรอบคอบ  และปฏิบัติงานอยางมีระเบียบ  มีข้ันตอน  นอกจากนี้ยัง
เปนผูรอบรูเกี่ยวกับปญหานั้นมาก รูจักแยกแยะระหวางความจริงกับความคิดเห็นออกจากกันได
และรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น102

   สมิธ  (Smith) ไดทําการศึกษาถึงผลการใชคอมพิวเตอรในการจัดการงานธุรการในรัฐ
มิสซูร่ี โดยศึกษาประชากรที่เปนผูอํานวยการโรงเรียน  456  คน พบวา ปจจุบันโรงเรียนมีการใช
คอมพิวเตอรเพื่อจัดการงานธุรการ  ขนาดของโรงเรียนเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหมีการนํา
คอมพิวเตอรมาใชกับงานธุรการในโรงเรียน  มีการใชคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับหนังสือสัญญา
การเก็บขอมูลบุคลากร  การเงิน  และรายงานที่เสนอตอรัฐบาล103

กรีน   (Green)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํากับความพึงพอใจในการ
ทํางานของผูใตบังคับบัญชา  โดยศึกษาตัวแปรทั้งสองนี้จะเปนเหตุเปนผลกันหรือไม  ผลการศึกษา
พบวาถาผูนําเนนพฤติกรรมดานมุงคน    จะเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความ
พึงพอใจสวนพฤติกรรมดานมุงงานกับความพึงพอใจในการทํางานเปนเหตุผลเปนผลกันนอย    
มาก104

เพอริงตัน (Perrington)  ไดศึกษาพบวา พฤติกรรมผูนําในการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียนมีผลตอประสิทธิผลในการทํางานของโรงเรียน  โรงเรียนที่มีประสิทธิผลแตกตางกันนั้น
สาเหตุมาจากผูบริหารโรงเรียนมีคุณสมบัติแตกตางกัน  ทําใหความสามารถในการทํางานแตกตาง
กันไปดวยและในสวนที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของครูพบวา  การทํางานของผูบริหารมีผลตอการ
ทํางานของครู  กลาวคือ  ครูมีความพึงพอใจในตัวผูบริหารที่ทํางานอยางมีประสิทธิภาพเพราะ

                                                          
102John K. Hemphill, Daniel E. Griffiths, and Norman Frederickson, 

Administrative  Performance  and Personality  (New  York : Teacher’s Collage, Columbia  
University, 1962), 121-137.

103N.G. Smith, “The Utilization of Computers in School  Business Management 
in the State of Missouri,” Dissertation Abstracts International  47 (June 1964) : 922-A.

104Charles N. Green, “The Reciprocal Nature  of Influence  Between Leader  
and Subordinate,”  Journal of Applied  Psychology   50 (June 1966) : 195-200.
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ผูบริหารมีความเขาใจในทัศนะคติของครูเปนอยางดี  สามารถชี้แจงใหครูเขาใจการทํางานของ
โรงเรียนได105

โฟเลย   (Foley) ไดวิจัยความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของหัวหนางานกับขวัญ
และประสิทธิภาพของกลุม  โดยศึกษาจากหัวหนางาน  72  คน และผูรวมงาน  103  คน โดยใช
แบบสอบถาม LBDQ  วัดพฤติกรรมผูนํา แบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญและประสิทธิผลของกลุม
พบวา  พฤติกรรมผูนําของหัวหนางานมีความสัมพันธกับขวัญของสมาชิกในกลุมจริง  ผูนําที่มี
พฤติกรรม ผูนําแบบมุงความสัมพันธและมุงงานสูง  จะทําใหขวัญของสมาชิกในกลุมสูงดวย106

เมคกูฟฟ (Mcguffey)   ไดทําการวิจัยเรื่อง “การบริหารงานธุรการของโรงเรียนในสหรัฐ
อเมริกา” โดยหาขอมูลจากผูปฏิบัติงานดานธุรการและการเงิน  โดยเฉพาะระดับหัวหนา เมื่อ
ค.ศ.1980 รายงานวิจัยไดรับการตีพิมพ โดยสมาคมการบริหารงานธุรการโรงเรียนของสหรัฐ
อเมริกาและแคนาดาผลงานวิจัยที่สําคัญดังนี้ 1) ผูบริหารงานธุรการโรงเรียนใหความสําคัญกับ
งานการเงินในระดับสูงมากที่สุด  โดยใหเหตุผลวาเปนงานที่ตองรับผิดชอบมากกวางานดานอื่น ๆ
2) การบริหารงานธุรการที่มีขนาดโรงเรียนตางกัน จะมีเทคนิคในการบริหารตางกัน 3) ผูบริหาร
งานธุรการที่มีใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถ  มักจะไดรับความเชื่อถือในการบริหาร
4) สภาพการบริหารงานธุรการมีความสลับซับซอน  การมอบหมายหนาที่การงานแกบุคลากรแต
ละคน จําเปนตองดําเนินการอยางรอบคอบ  5) ผูบริหารงานธุรการควรไดรับการฝกอบรมกอนได
รับมอบหมายตําแหนงหนาที่  โดยเนนทักษะเรื่องของการมอบหมายภารกิจ (delegation) การ
สรางแรงจูงใจ (Motivation)  การติดตามและควบคุมงาน (monitoring and control) รวมทั้งฝกอบ
รมใหมีความรูความชํานาญ  ในดานระเบียบงานธุรการโดยตรง107

                                                          
105Gordon Sellers Purrington, “The Supervisory  Behavior  of school  

Administrator  and Organization Effectiveness,”  Dissertation Abstracts international     
28 (July 1967) : 87-A.

106Gerald F. Foley, “A  Study  of  Relationship  Between  Team   Leaders  
Leadership  Behavior  and The Morale  and Effectiveness  of Their  Team  Member,”
Dissertation  Abstract  International  32, 2 (1971) : 2944-A.
  107C.W. Mcguffey, Competencies  Needed by Chief  School  Business
Administrations (Park  Ridge, IL : Association of  School Business  Officials of the United
States and Canada, 1980), 15.
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แบ็ลค (Black)  ทําการศึกษาการจัดการการเงินในวิทยาลัยชุมชนของรัฐอาริโซนา
มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาผลการะทบของการลดคาใชจายทางการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน        
อาริโซนา  โดยมีเปาหมายเพื่อประเมินระบบการจัดการทางการเงิน  คณะผูบริหาร รวมทั้งรายได
และคาใชจายผลการวิจัยพบวา  ปญหาในการควบคุมรายจาย คือ การเพิ่มระดับของผูบริหาร
มีคาใชจายเพิ่มสูงขึ้นคาใชจายเกี่ยวกับการเรียนสูงขึ้น มีผูสมัครเขาเรียนนอย  ปญหาเกี่ยวกับ
รายได คือ เงินชวยเหลือจากรัฐนอยลง  งบประมาณมีนอยและไมมีการพัฒนารายได108

สรุป

การบริหารงานธุรการในโรงเรียนเปนหนาที่สําคัญยิ่งของผูบริหาร  ที่จะตองพยายาม
ทําใหงานดานตาง ๆ ดําเนินไปอยางราบรื่นและเกิดประโยชนสูงสุด  โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชน
ซึ่งเปนองคกรธุรกิจรูปแบบหนึ่ง  ที่ในภาวะปจจุบันจะตองบริหารเพื่อความอยูรอด  เพราะถาอยู
ไมไดก็ตองลมลุกคลุกคลานหรือตองอาจเลิกกิจการไป  ดังนั้นการบริหารงานธุรการในโรงเรียนเปน
งานที่ชวยเหลือสนับสนุนใหการดําเนินงานดานอื่น ๆ ของโรงเรียนดําเนินไปดวยความเรียบรอย
ซึ่งเปนสิ่งที่ผูบริหารจะตองคํานึงถึงคือ ความเปนระเบียบเรียบรอย  และสมบูรณของขอมูลเพื่อ
สะดวกในการนําไปใช  ตองมีการวางแผนการดําเนินงานใหสอดคลองและเหมาะสมใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  หากผูบริหารโรงเรียนไมมีความสนใจ  เอาใจใส ไมมีการวางแผนการใชเงินให
เกิดประโยชนสูงสุดแลว   อาจทําใหประสบความลมเหลวในการบริหาร  ดังนั้น เพื่อความมี
ประสิทธิภาพในการบริหารงานโรงเรียน จึงจําเปนตองศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหาร
ที่มีตองานธุรการโรงเรียนเอกชน เพื่อเปนแนวทางในการแกไขใหการบริหารงานเกิดประสิทธภาพ
และประสิทธิผลตอไป

                                                          
108W.C. Black, “Financial  Management  in Arizona  Public  Community

Colleges for the Decade of the Eighties,” Dissertation  Abstracts  International 44 (June
1983) : 922–A.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  3

การดําเนินการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารและการบริหารงานธุร
การของโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 อันจะเปน
ประโยชนในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในการดําเนินการวิจัย
คร้ังนี้ ไดกําหนดสาระสําคัญไว  2 ประการ คือ การดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย  มีราย
ละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึง

กําหนดขั้นตอนการดําเนินการเปน 3 ข้ันตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมโครงการวิจัย เปนการจัดเตรียมโครงการวิจัยเพื่อใหเกิดระบบ

ของการดําเนินการตามโครงการ เปนการศึกษาเอกสาร ตํารา ขอมูล สถิติ ปญหา วรรณกรรมที่
เกี่ยวของ ขอคําแนะนําและความเห็นชอบในการจัดทําโครงรางงานวิจัยจากอาจารยที่ปรึกษา และ
เสนอความเห็นชอบและอนุมัติจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย การสรางและปรับปรุงเครื่องมือ การเก็บรวบรวม
ขอมูล เปนการนําเครื่องมือที่สรางและพัฒนาขึ้นไปเก็บขอมูลจากกลุมประชากรกลุมตัวอยาง และ
นําขอมูลที่ไดมาทดสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูล และแปลผลการวิเคราะหขอมูล

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยรายงานผลการวิจัยเสนอคณะ
กรรมการควบคุมสารนิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามที่คณะ
กรรมการควบคุมสารนิพนธเสนอแนะ จัดพิมพรายงานผลการวิจัยฉบับรางเพื่อเสนอขออนุมัติโครง
การวิจัย ปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธเสนอแนะ พิมพและรายงานผลการ
วิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อขอจบการศึกษา
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ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อใหการวิจัยดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ    เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ      เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย  ซึ่งประกอบดวย ประชากร       
กลุมตัวอยางและการคัดเลือก ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล   
การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิจัยไวดังตอไปนี้

แผนแบบการวิจัย
              การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยอาศัยขอมูลจาก
การตอบแบบสอบถาม ในลักษณะของการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณ ไมมีการ
ทดลอง (The one shot, non – experimental  case  study)  ซึ่งเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้

                              R  หมายถึง  กลุมตัวอยางที่ไดจากการสุม
X   หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา
O  หมายถึง  ขอมูลที่ไดรับจากการศึกษา

ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต1  จํานวน  309  โรงเรียนโดยแบงเปนประเภทสามัญ จํานวน  267  โรงเรียน
และประเภทอาชีวศึกษา จํานวน  42  โรงเรียน  กลุมตัวอยาง กําหนดขนาดตัวอยางจากตารางของ
เครจซี่ และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดโรงเรียนที่เปนตัวอยาง 175 โรงเรียน ไดตัวอยาง
ประเภทสามัญ 148 โรง ประเภทอาชีว 27 โรง โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบแบงประเภท (stratified
random  sampling) ผูใหขอมูล ในแตละโรงเรียนกําหนดผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน โดยแบงเปน
ฝายบริหาร ซึ่งประกอบดวย  ผูจัดการโรงเรียนหรือผูรับใบอนุญาตหรือเจาของหรือครูใหญ/
อาจารยใหญหรือผูชวยฝายธุรการ 2 คน  และครู โรงเรียนละ 2 คน    โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 175 โรงเรียน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 700 คน

                                          O

 R                                       X
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนตัวอยาง

เขต
จํานวน
ประชากร

จํานวน
ตัวอยาง

จํานวน
ผูใหขอมูล

สามัญ อาชีว
ศึกษา

รวม สามัญ อาชีว
ศึกษา

รวม ฝายบริหาร
(2 คน)

ฝายสอน
(2คน)

รวม

1. คลองเตย 20 1 21 10 1 11 22 22 44

2. ดินแดง 17 4 21 9 3 12 24 24 48

3. ดุสิต 31 7 38 17 5 22 44 44 88

4. บางคอแหลม 17 - 17 10 - 10 20 20 40

5. บางซื่อ 17 - 17 10 - 10 20 20 40

6. บางนา 15 3 18 9 2 11 22 22 44

7. บางรัก 13 2 15 8 1 9 18 18 36

8. ปทุมวัน 10 - 10 5 - 5 10 10 20

9. ปอมปราบ
   ศัตรูพาย

6 - 6 3 - 3 6 6 12

10. พญาไท 16 2 18 9 2 11 22 22 44

11. พระโขนง 22 4 26 12 3 15 30 30 60

12. พระนคร 9 3 12 6 2 8 16 16 32

13. ยานนาวา 13 1 14 9 1 10 20 20 40

14. ราชเทวี 19 6 25 10 4 14 28 28 56

15. วัฒนา 14 2 16 8 1 9 18 18 36

16. สัมพันธวงศ 3 - 3 2 - 2 4 4 8

17. สาทร 21 3 24 11 2 13 26 26 52

รวม 267 42 309 148 27 175 350 350 700
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ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัย
        ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ประกอบดวย  ตัวแปรพื้นฐาน  ตัวแปรตน และ          
ตัวแปรตาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ตัวแปรพื้นฐาน  เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 
เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณในการทํางาน  และตําแหนง

2. ตัวแปรตน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ตาม
แนวคิดของ ไลเคิรท (Likert) ประกอบดวย 8  ตัวแปรยอย   ดังนี้

2.1 การเปนผูนํา (leadership) หมายถึง  พฤติกรรมเกี่ยวกับความเชื่อมั่น  ความ
ไววางใจ และการยอมรับนับถือซ่ึงผูบริหารพึงแสดงออก  หรือสมควรไดรับจากผูอ่ืน

2.2 การจูงใจ (motivation)   หมายถึง      ปจจัยและวิธีการของผูบริหารโรงเรียนที่
แสดงออก เพื่อจูงใจผูอ่ืนใหปฏิบัติในสิ่งที่ตนประสงค

2.3 การติดตอส่ือสาร (communication) หมายถึง ทิศทางการลื่นไหลของขาวสาร
ความถูกตองแมนยํา  การเขาใจตรงกันตอขอมูลตาง ๆ ของบุคคลทุกฝาย  ทั้งภายในโรงเรียนและ
ระหวางโรงเรียนกับหนวยงานภายนอก

2.4 การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน (interaction-influence)  หมายถึง 
ทาทีพฤติกรรม วิธีการและความรูสึกตอบสนองตอพฤติกรรมเหลานั้น   ซึ่งบุคคลใน     โรงเรียนมี
ตอกัน  รวมถึงความรวมมือ  การตระหนักในบทบาทและคุณคาแหงตนที่บุคคลพึงมีตอกันและตอ
โรงเรียน

2.5 การตัดสินใจ (decision making) หมายถึง องคประกอบ ลําดับข้ันและวิธีการ
ซึ่งผูบริหารโรงเรียนเลือกใชเพื่อการตัดสินใจ  รวมถึงผลสะทอนกลับในดานการจูงใจ  การใหความ
รวมมือจากบุคลากรทุกฝายอันเปนผลเนื่องจากการตัดสินใจนั้น ๆ

2.6 การกําหนดเปาหมาย (goal setting)  หมายถึง วิธีการของผูบริหารโรงเรียน 
ความพยายามของบุคลากรในโรงเรียน  และพลังของการยอมรับหรือตอตานที่เกิดขึ้นในอันที่จะ  
ทําใหบรรลุจุดประสงคของการดําเนินงานตาง ๆ

2.7 การควบคุมและการปฏิบัติงาน (control) หมายถึง   พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรูสึกหวงใยตอผลการปฏิบัติงาน การเลือกใชวิธีการในการติดตามผล การตัดสินใจ          
มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ     รวมถึงการเกิดกลุมบุคคลซึ่งจะมีอิทธิพลในการสนับสนุนและ
ตอตาน เปาหมายที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
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2.8 การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (performance goal 
and training)   หมายถึง    ระดับความตองการในการบรรลุเปาหมายของการปฏิบัติงาน      การ
ใหโอกาสเพื่อพัฒนาความสามารถตอครู  และการสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงาน  ซึ่ง         
ผูบริหารโรงเรียนไดแสดงออกใหประจักษ

3. ตัวแปรตาม  เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับงานขอบขายงานธุรการโรงเรียนเอกชนตาม  
แนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ประกอบดวย  5  ตัวแปรยอย  ดังนี้

3.1 งานสารบรรณ  หมายถึง  งานที่เกี่ยวกับหนังสือ   เร่ิมต้ังแตคิดราง   เขียน แตง  
อางกฎหมาย  ระเบียบ  พิมพ  จด จํา  ทําสําเนา  รับ – สง  บันทึก  ยอเร่ือง  ส่ังการ  ตอบ  จัดเก็บ  
และคนหา

3.2 งานทะเบียนและรายงาน  เปนงานตองปฏิบัติควบคูกันไปเพราะงานทั้งสอง
ตองอาศัยซึ่งกันและกัน  กลาวคือ เมื่อโรงเรียนไดรับรายงานจําเปนตองนํามาบันทึกเพิ่มเติมหรือ
แกไขเพื่อใหทะเบียน ที่แสดงหลักฐานเปนปจจุบันอยูเสมอ  โดยมีรายละเอียดของแตละงานดังนี้

3.2.1  งานทะเบียน หมายถึง หลักฐานตาง ๆ ของโรงเรียนที่บันทึกไว  เพื่อ
ความสะดวกในการคนหา  อางอิง   การวางแผนแกปญหา

3.2.2  งานรายงาน  หมายถึง การเสนอเรื่องราวหรือเอกสารเพื่อใหทราบราย
ละเอียด  ขอเท็จจริง   เปนแนวทางในการประกอบการวินิจฉัยหรือแกปญหาอยางใดอยางหนึ่ง

3.3 งานการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่  หมายถึง  การหาวิธีการที่
กําหนดขึ้นเพื่อพิทักษรักษา  ใหความปลอดภัยแกอาคารสถานที่ ตลอดจนวัสดุอุปกรณและ
เอกสารในอาคารสถานที่ใหพนจากการลักขโมย  พนจากอัคคีภัย  หรือเหตุอ่ืนใดที่ทําใหเสีย  
สมรรถภาพในการปฏิบัติภารกิจของโรงเรียน

3.4 งานประชาสัมพันธ  หมายถึง   งานที่ชวยใหเกิดความเขาใจอันดีระหวาง
บุคลากรภายในโรงเรียน   ภายในกลุมโรงเรียน  และชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู   และเปนการสนับสนุน
ชวยใหผูบริหารดําเนินงานสําเร็จลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพ

3.5 งานการเงิน และพัสดุ  แบงออกเปน 2 งาน
      3.5.1 งานการเงินและบัญชี   หมายถึง  งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ – จายเงิน

การเก็บรักษา  ตลอดจนการบันทึกรายการเงินในสมุดบัญชี  และเอกสารตาง ๆ ใหถูกตอง
3.5.2 งานพัสดุ  หมายถึง   งานที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ  จัดจาง      

การซอม   การบํารุงรักษา  การแลกเปลี่ยน  การเชา  การควบคุม และการดําเนินการอื่น ๆ   ที่
เกี่ยวกับวัสดุคุรุภัณฑที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยการพัสดุ
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
              เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (questionnaires) จํานวน 1 ฉบับ
โดยแบงเปน 3 ตอน โดยใหครูผูสอนในโรงเรียนเอกชน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 เปนผูตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตอไปนี้
              ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ในเรื่อง
เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณในการทํางาน  และตําแหนง
             ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ขอคําถามแปลมาจากแบบสอบถามของ ไลเคิรท
โดยสุรัฐ ศิลปอนันต  ผูวิจัยนํามาปรับปรุงรูปแบบสอบถามสํานวนภาษาใหสอดคลองกับสภาพ
โรงเรียนและผูตอบแบบสอบถาม  โดยขอคําถามมีจํานวน 34 ขอ เกี่ยวของกับพฤติกรรมการ
บริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชน  จํานวน 8 องคประกอบคือ   การเปนผูนํา การจูงใจ  การติดตอ
ส่ือสารการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน การตัดสินใจ การกําหนดเปาหมาย การควบคุม
การปฏิบัติงาน การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม

ตอนที่  3 สอบถามเพื่อเก็บขอมูลที่เปนความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการบริหารงาน  
ธุรการโรงเรียนของผูบริหาร 5 งาน โดยใชแนวทางการบริหารงานธุรการ การบริหารงานการเงิน
และพัสดุ  ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ผูวิจัยนํามาปรับปรุงรูปแบบ
สอบถาม โดยขอคําถามมีจํานวน 18 ขอ  ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานธุรการของโรงเรียนเอกชน 
5  องคประกอบคือ งานสารบรรณ งานทะเบียนและรายงาน งานการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่ งานประชาสัมพันธ  งานการเงินและพัสดุ

การตอบแบบสอบถาม  โดยใชมาตราวัดเกณฑประเมินคา  (rating  scale)  ซึ่งมี
น้ําหนักของคะแนนตามระดับของการใชพฤติกรรม ซึ่งผูบริหารโรงเรียนแสดงออกมามีคามาก
เพียงใด  ตั้งแต 1  ถึง  5  โดยมีความหมายดังนี้

ระดับ    1     หมายถึง พฤติกรรมการบริหารหรือการบริหารงานธุรการอยูในระดับ
นอยที่สุดใหมีคาน้ําหนักเทากับ  1  คะแนน

ระดับ 2  หมายถึง พฤติกรรมการบริหารหรือการบริหารงานธุรการอยูในระดับ
นอย    ใหมีคาน้ําหนักเทากับ  2  คะแนน

ระดับ   3     หมายถึง  พฤติกรรมการบริหารหรือการบริหารงานธุรการอยูในระดับ
ปานกลาง  ใหมีคาน้ําหนักเทากับ  3  คะแนน
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ระดับ   4     หมายถึง  พฤติกรรมการบริหารหรือการบริหารงานธุรการอยูในระดับ
มาก ใหมีคาน้ําหนักเทากับ  4  คะแนน

ระดับ   5     หมายถึง   พฤติกรรมการบริหารหรือการบริหารงานธุรการอยูในระดับ
มากที่สุดใหมีคาน้ําหนักเทากับ  5  คะแนน

การสรางเครื่องมือในการวิจัย
          ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามโดยมีข้ันตอนดังนี้
         ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมที่เกี่ยวของแลวนําผลการศึกษา นํามาสรางเปน
เครื่องมือใชในการวิจัย
        ขั้นที่ 2 ดําเนินการสรางเครื่องมือ แบบสอบถาม ภายใตการแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ
        ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบพิจารณา     
โดยใช  IOC (Index of item Objective Congruence)
      ขั้นที่  4 นําแบบสอบถามที่ไดปรับแก ไปทดลองใช (try  out) กับโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา 4 โรงเรียน ประเภทอาชีวศึกษา 4 โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา เขต 1 ที่ไมไดเปนกลุมตัวอยาง  จํานวน  32  คน

ขั้นที่  5  นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา  คํานวณหาคาความเชื่อม่ัน (reliability)
โดยใชคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α - coefficient)   ไดคาความเชื่อม่ัน 0.7990

การเก็บรวบรวมขอมูล
        การวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการดวยตนเองตามขั้นตอนตอไปนี้

1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทําหนังสือขอความรวมมือไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร  เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห  ในการออกหนังสือขอความรวมมือในการทํา
วิจัยไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1  เพื่อใหทางสํานักงานเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร  เขต 1 มีหนังสือแจงขอความรวมมือจากครูอาจารยที่เปนกลุมตัวอยางใหตอบ
แบบสอบถาม

2. ผูวิจัยนําหนังสือขอความรวมมือในการทําวิจัยจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร  เขต  1  ไปยังโรงเรียนตัวอยางเพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม
จากครูอาจารย  ในโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยแยกเปน  2  ลักษณะ คือ
3.1 ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลทางไปรษณียในโรงเรียนที่หางไกล   และใหสงกลับ

ทางไปรษณียถึงผูวิจัยโดยตรง
3.2 ในเขตการศึกษาที่ผูวิจัยเดินทางไปเก็บขอมูลไดดวยตัวเอง  หรือ มอบหมาย

ใหตัวแทนชวยแจกและเก็บรวบรวมกลับคืนมา  หากลาชากวากําหนด  ผูวิจัยจะติดตามดวยตนเอง

การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ใชหนวยวิเคราะห (unit of analysis) เปนโรงเรียนเอกชน สังกัด       

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  จํานวน  175 โรงเรียน ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 
4 คน โดยแบงเปน ฝายบริหาร 2 คน   และครูโรงเรียนละ 2 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 700 คน        
มีข้ันตอนดังนี้

1. ตรวจความถูกตองของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา  โดยเลือกเฉพาะแบบ  
สอบถามที่สมบูรณ

2. นําแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนน
3. นําขอมูลดังกลาวไปคํานวณคาทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS   

(Statistical  Package for  the  Social  Science )
การวิเคราะหตัวแปรตนและตัวแปรตาม  ถาคาเฉลี่ยที่ไดจากแบบสอบถามของผูให   

ขอมูลตกอยูในชวงพฤติกรรมใด  ก็แสดงวา พฤติกรรมการบริหาร หรือ การบริหารงานธุรการ     
โรงเรียนเอกชน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1 เปนแบบนั้น  ทั้งนี้       
ผูวิจัยไดใชเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท  (Best)1  ดังนี้

คาเฉลี่ย1.00 – 1.49 หมายถึง  พฤติกรรมการบริหารหรือการบริหารงานธุรการ
โรงเรียนเอกชนของผูบริหาร อยูในระดับนอยที่สุด

คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง  พฤติกรรมการบริหารหรือการบริหารงานธุรการ
โรงเรียนเอกชนของผูบริหาร อยูในระดับนอย

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถึง  พฤติกรรมการบริหารหรือการบริหารงานธุรการ
โรงเรียนเอกชนของผูบริหาร อยูในระดับปานกลาง

                                                 
1John  W.  Best, Research  in  Education  (Englewood  Cliffs,  New  Jersey : 

Prentice–Hall  Inc., 1980), 190.
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คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถึง  พฤติกรรมการบริหารหรือการบริหารงานธุรการ
โรงเรียนเอกชนของผูบริหารอยูในระดับมาก

คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง  พฤติกรรมการบริหารหรือการบริหารงานธุรการ
โรงเรียนเอกชนของผูบริหาร อยูในระดับมากที่สุด

สถิติที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 เปนกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติในการวิจัยดังนี้
1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ใชคารอยละ  (%)

 2. การวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนเอกชน  ใชคาเฉลี่ย (Χ ) และ       
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

3. การวิเคราะหความแตกตางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการบริหารงาน
ธุรการของโรงเรียนเอกชน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ใชการ
วิเคราะหแบบ (t-test)

สรุป

การวิจัยนี้เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการบริหารงานธุรการ
ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ซึ่งผลการวิจัยที่ได
จะเปนประโยชนแกผูบริหาร ใหตระหนักถึงความสําคัญของงานธุรการในโรงเรียน รวมทั้งเพื่อให
ผูบริหารไดนําไปสงเสริมแกไขปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมการบริหารของตนใหมีประสิทธิภาพ    
มากขึ้น  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive   research) ที่มีแผนแบบการวิจัย
ในลักษณะเสนตรงศึกษาถึงระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร  ระดับการบริหารงานธุรการ
โรงเรียน และพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ผูใหขอมูลไดแก ผูจัดการ/เจาของโรงเรียน
ครูใหญหรืออาจารยใหญ ผูชวยธุรการ ครูในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาและประเภท
อาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานเขต   พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 นําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหโดยใชคารอยละ (%) คาเฉลี่ย (Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ (t-test)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  4

การวิเคราะหขอมูล

การวิจัยในครั้งนี้มุงศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการบริหารงานธุรการ
ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยมีโรงเรียนเปน
หนวยวิเคราะห  ในแตละโรงเรียนกําหนดผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน โดยแบงเปน   ฝายบริหาร
ซึ่งไดแก  ผูจัดการโรงเรียน หรือ ผูรับใบอนุญาต หรือ เจาของ หรือ ครูใหญ/อาจารยใหญ หรือ
ผูชวยฝายธุรการ  2  คน  และครู โรงเรียนละ 2 คน   ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังโรงเรียนที่เปน
กลุม ตัวอยางจํานวน 175 โรงเรียน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 700 คน  ไดแบบสอบถามกลับคืนมา
143 โรงเรียน จํานวนแบบสอบถาม  572 ฉบับ คิดเปนรอยละ 81.70  นํามาวิเคราะหและนําเสนอ
ผลการวิเคราะห  โดยจําแนกเปน  5  ตอน  มีรายละเอียดดังนี้

ตอนที่ 1   การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2   การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชน

ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา
ตอนที่ 3   การวิเคราะหความแตกตางของพฤติกรรมการบริหารระหวางผูบริหาร

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา
ตอนที่ 4   การวิเคราะหระดับการบริหารงานธุรการของโรงเรียนเอกชนประเภท

สามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา
ตอนที่   5 การวิเคราะหความแตกตางของการบริหารงานธุรการโรงเรียนระหวาง

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา

ตอนที่  1  การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
สภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ซึ่งประกอบดวย  ผูจัดการโรงเรียน หรือ ผูรับใบ

อนุญาต หรือ เจาของ หรือ ครูใหญ/อาจารยใหญ หรือ ผูชวยฝายธุรการ  และครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  จํานวนกลุมตัวอยางที่เก็บได 143 โรงเรียน จํานวน    
ผูตอบแบบสอบถาม  572 คน เมื่อแยกพิจารณาตามเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณใน
การทํางาน และตําแหนง มีรายละเอียดดังตารางที่ 2

86

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



87

ตารางที่  2 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

สถานภาพ จํานวน รอยละ
เพศ

1.  ชาย 244 42.7
2.  หญิง 328 57.3

รวม 572 100.0
อายุ

1.  20-30 ป 196 34.2
2.  31-40 ป 141 24.7
3.  41-50 ป 144 25.2
4.  51-60 ป 91 15.9

รวม 572 100.0
ระดับการศึกษา

1.  ต่ํากวาปริญญาตรี 18 3.1
2.  ปริญญาตรี 380 66.4
3.  สูงกวาปริญญาตรี 174 30.5

รวม 572 100.0
ประสบการณในการทํางาน

1.  1 - 10 ป 216 37.8
2.  11 – 20 ป 162 28.3
3.  21 – 30 ป 118 20.6
4.  31 – 40 ป 76 13.3

รวม 572 100.0
ตําแหนง

1.  ผูจัดการโรงเรียน 44 7.7
2.  ผูรับใบอนุญาต 49 8.6
3.  เจาของ 13 2.3
4.  ครูใหญ/อาจารยใหญ 75 13.0
5.  ผูชวยฝายธุรการ 105 18.4
6.  ครูผูสอน 286 50.0

รวม 572 100.0
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จากตารางที่  2 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน 328 คน
คิดเปนรอยละ 57.3 เปนเพศชาย  จํานวน  244 คน คิดเปนรอยละ 42.7  มีอายุระหวาง 20 – 30 ป
จํานวนมากที่สุด 169 คน คิดเปนรอยละ  34.2  และอายุ 51 – 60 ป  นอยที่สุดจํานวน  91 คน
คิดเปนรอยละ  15.9 สวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี  จํานวน  380 คน  คิดเปนรอยละ
66.4  และระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีนอยที่สุด  จํานวน  18 คน  คิดเปนรอยละ 3.1 ดาน
ประสบการณในการทํางาน สวนใหญอยูในชวง  1 – 10 ป มากที่สุด จํานวน  216 คน คิดเปน
รอยละ 37.8  และอยูในชวง 31 – 40 ป นอยที่สุด  จํานวน  76 คน คิดเปนรอยละ  13.3  ตําแหนง
ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนครูผูสอนมากที่สุด  จํานวน 286 คน คิดเปนรอยละ 50  และ
เจาของโรงเรียนตอบแบบสอบถามนอยที่สุด  จํานวน  13  คน คิดเปนรอยละ 2.3

ตอนที่  2 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา
ในการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ

ศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา  ผูวิจัยไดวิเคราะหจากคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชน ตามเกณฑระดับคุณภาพที่กําหนดให
ดังรายละเอียดตามตารางที่  3

ตารางที่  3 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา 

N=143 โรงเรียน
สามัญ (N=123 โรงเรียน) อาชีว (N=20 โรงเรียน) รวม (N=143 โรงเรียน)พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร

โรงเรียนเอกชน Χ S.D. คาระดับ Χ S.D. คาระดับ Χ S.D. คาระดับ

1. การเปนผูนํา (X1)
2. การจูงใจ (X2)
3. การติดตอส่ือสาร (X3)
4. การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพล
    ตอกัน (X4)
5. การตัดสินใจ (X5)
6. การกําหนดเปาหมาย (X6)
7. การควบคุมการปฏิบัติงาน (X7)
8. การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    และการฝกอบรม (X8)

3.70
3.30
3.58
3.53

3.56
3.48
3.46
3.64

0.66
0.70
0.79
0.65

0.64
0.65
0.65
0.62

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

3.38
3.28
3.44
3.40

3.42
3.47
3.52
3.60

0.70
0.74
0.79
0.69

0.75
0.71
0.74
0.77

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

3.54
3.29
3.51
3.46

3.49
3.48
3.49
3.62

0.68
0.72
0.79
0.67

0.70
0.68
0.69
0.70

มาก
ปานกลาง
มาก

ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

รวม (Xtot) 3.53 0.67 มาก 3.43 0.73 ปานกลาง 3.48 0.70 ปานกลาง
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จากตารางที่  3  พบวาโดยภาพรวมระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษา     และประเภทอาชีวศึกษาอยูในระดับปานกลาง (Χ  = 3.48, S.D.
= 0.70)   เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชน มี
พฤติกรรมการบริหารอยูในระดับมาก 3 ดาน โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ
การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (Χ 8 = 3.62, S.D. = 0.70) การเปนผูนํา
(Χ 1 = 3.54, S.D. = 0.68)   การติดตอส่ือสาร  (Χ 3 = 3.51, S.D. = 0.76)   และพฤติกรรมการ
บริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชนอยูในระดับปานกลาง 5 ดาน โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย คือ  การตัดสินใจ (Χ 5 = 3.49, S.D. = 0.70)   การควบคุมการปฏิบัติงาน (Χ 7 =
3.49, S.D. = 0.69) การกําหนดเปาหมาย (Χ 6= 3.48, S.D.= 0.68) การปฏิสัมพันธและการมี
อิทธิพลตอกัน  (Χ 4 = 3.46, S.D. = 0.67)  การจูงใจ (Χ 2 = 3.29, S.D. = 0.72)

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชนทั้งแปด
ดานในภาพรวมพบวาคาเฉลี่ยของกลุมโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญอยูในระดับมาก (Χ = 3.53,
S.D.= 0.67) สวนกลุมโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาอยูในระดับปานกลาง (Χ = 3.43, S.D.
= 0.73)

ตอนที่  3  การวิเคราะหความแตกตางของพฤติกรรมการบริหารระหวางผูบริหารโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา

ตารางที่ 4 การวิเคราะหความแตกตางของพฤติกรรมการบริหารระหวางผูบริหารโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา

N=143 โรงเรียน

สามัญ(N=123 ) อาชีว(N=20)พฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียนเอกชน

Χ S.D. Χ S.D.
t-test

1. การเปนผูนํา (X1)
2. การจูงใจ (X2)
3. การติดตอสื่อสาร (X3)
4.การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน (X4)
5. การตัดสินใจ (X5)
6. การกําหนดเปาหมาย (X6)
7. การควบคุมการปฏิบัติงาน (X7)
8. การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
    การฝกอบรม (X8)

3.70
3.30
3.58
3.53
3.56
3.48
3.46
3.64

0.66
0.70
0.79
0.65
0.64
0.65
0.65
0.62

3.38
3.28
3.44
3.40
3.42
3.47
3.52
3.60

0.70
0.74
0.79
0.69
0.75
0.71
0.74
0.77

5.74
0.43
2.44
2.44
2.06
0.06
0.89
0.50

รวม 3.53 0.67 3.43 0.73 1.82
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จากตารางที่  4  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
เอกชนรวมทั้งแปดดาน พบวาคาเฉลี่ยของกลุมโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาอยูในระดับ
มาก (Χ = 3.53,S.D. = 0.67)  และกลุมโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
(Χ = 3.43, S.D. = 0.73) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 
และอาชีวศึกษาไมแตกตางกัน

ตอนที่  4  การวิเคราะหระดับการบริหารงานธุรการโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
และประเภทอาชีวศึกษา
สําหรับการวิเคราะหระดับการบริหารงานธุรการของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ

ศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา  ผูวิจัยไดวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานตาม
เกณฑระดับคุณภาพที่กําหนดไว ดังรายละเอียดตามตารางที่  5

ตารางที่ 5 การวิเคราะหระดับการบริหารงานธุรการโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและ
ประเภทอาชีวศึกษา

N=143 โรงเรียน
สามัญ (N=123 โรงเรียน) อาชีว (N=20 โรงเรียน) รวม (N=143 โรงเรียน)

การบริหารงานธุรการ
เอกชน Χ S.D. คาระดับ Χ S.D. คาระดับ Χ S.D. คาระดับ

1. การบริหารงานสารบรรณ (X1)
2. การบริหารงานทะเบียนและ
    รายงาน (X2)
3. การบริหารงานรักษาความปลอดภัย
    เกี่ยวกับอาคารสถานที่ (X3)
4. การบริหารงานประชาสัมพันธ (X4)
5. การบริหารงานการเงิน และพัสดุ
    (X5)

3.84
3.87

3.70

3.62
3.65

0.64
0.63

0.67

0.67
0.69

มาก
มาก

มาก

มาก
มาก

3.92
4.33

4.15

4.08
4.35

0.77
2.01

0.86

0.84
0.78

มาก
มาก

มาก

มาก
มาก

3.88
4.10

3.92

3.85
4.00

0.70
1.32

0.76

0.75
0.73

มาก
มาก

มาก

มาก
มาก

รวม 3.73 0.66 มาก 4.16 1.05 มาก 3.95 0.85 มาก

ตารางที่  5     โดยภาพรวมการบริหารงานธุรการของโรงเรียนเอกชนอยูในระดับมาก
(Χ = 3.95, S.D. = 0.85) และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวาการบริหารงานธุรการของ
โรงเรียนเอกชนอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ การ
บริหารงานทะเบียนและรายงาน (Χ 2 = 4.10, S.D. = 1.32)  การบริหารงานการเงินและพัสดุ (Χ 5

= 4.00, S.D. = 0.73) การบริหารงานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารสถานที่ (Χ 3 = 3.92,
S.D. = 0.76) การบริหารงานสารบรรณ (Χ 1 = 3.88, S.D. = 0.70) และการบริหารงาน
ประชาสัมพันธ (Χ 4 = 3.85, S.D. = 0.75)  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการบริหารงานธุรการของ
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โรงเรียนเอกชนทั้งหาดานในภาพรวมพบวาคาเฉลี่ยของกลุมโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
อยูในระดับมาก (Χ = 3.73, S.D. = 0.66)  และกลุมโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาอยูใน
ระดับมากเชนกัน (Χ = 4.16, S.D. = 1.05)

ตอนที่  5 การวิเคราะหความแตกตางของการบริหารงานธุรการโรงเรียนระหวางโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา

ตารางที่ 6 การวิเคราะหความแตกตางของการบริหารงานธุรการโรงเรียนระหวางโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา

N=143 โรงเรียน
สามัญ(N=123) อาชีว(N=20)การบริหารงานธุรการ

ของโรงเรียนเอกชน
Χ S.D. Χ S.D.

t-test

1. การบริหารงานสารบรรณ (X1)
2. การบริหารงานทะเบียนและ
    รายงาน (X2)
3. การบริหารงานรักษาความปลอดภัย
    เกี่ยวกับอาคารสถานที่ (X3)
4. การบริหารงานประชาสัมพันธ (X4)
5. การบริหารงานการเงิน และ
    พัสดุ (X5)

3.84
3.87

3.70

3.62
3.65

0.64
0.63

0.67

0.67
0.69

3.92
4.33

4.15

4.08
4.35

0.77
2.01

0.86

0.84
0.78

1.04
2.49

4.94

5.67
9.26

รวม 3.73 0.66 4.16 1.05 4.68

จากตารางที่ 6 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการบริหารงานธุรการของโรงเรียนเอกชนทั้ง
หาดานพบวาคาเฉลี่ยของกลุมโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาอยูในระดับมาก (Χ = 3.73,
S.D. = 0.66)  และกลุมโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาอยูในระดับมากเชนกัน (Χ = 4.16,
S.D. =1.05) การบริหารงานธุรการของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาไม
แตกตางกัน
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สรุป

ผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนบุคลากรในโรงเรียนเอกชนสวนใหญเปนเพศหญิง  อายุ
ระหวาง 20 – 30 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนสวนมาก มีประสบการณในการทํางาน 1 –
10 ป  เปนสวนใหญ และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนครูผูสอน  สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและบริหารงานธุรการของโรงเรียนเอกชน  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  โดยภาพรวมพบวาระดับพฤติกรรมการบริหารของ
ผูบริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา     และประเภทอาชีวศึกษาอยูในระดับปานกลาง
เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชน                   
มีพฤติกรรมการบริหารอยูในระดับมาก 3 ดาน โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ
การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม  การเปนผูนํา การติดตอส่ือสาร  และ
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชนอยูในระดับปานกลาง 5 ดาน โดยเรียงตามลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ  การตัดสินใจ การควบคุมการปฏิบัติงาน การกําหนดเปาหมาย
การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน   การจูงใจ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียนเอกชนทั้งแปดดานในภาพรวมพบวาคาเฉลี่ยของกลุมโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญอยูในระดับมาก สวนกลุมโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาอยูในระดับปานกลาง   สวน
การบริหารงานธุรการของโรงเรียนเอกชนโดยภาพรวมการบริหารงานธุรการของโรงเรียนเอกชนทั้ง
ประเภทสามัญและอาชีวอยูในระดับมากทุกดาน   ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
บริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชนรวมทั้งแปดดาน พบวาคาเฉลี่ยของกลุมโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญและกลุมโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาอยูในระดับมาก พฤติกรรมการบริหารของ
ผูบริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาไมแตกตางกัน สวนผลการวิเคราะห
เปรียบเทียบการบริหารงานธุรการของโรงเรียนเอกชนทั้งหาดานพบวาคาเฉลี่ยของกลุมโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษาและกลุมโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาอยูในระดับมากทั้งสอง
กลุม การบริหารงานธุรการของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาไมแตกตางกัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการบริหารงาน
ธุรการของโรงเรียนเอกชน   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1  โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อทราบ 1) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและ
ประเภทอาชีวศึกษา  2) ความแตกตางของพฤติกรรมการบริหารระหวางผูบริหารโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา  3) การบริหารงานธุรการโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา  4) ความแตกตางของการบริหารงานธุรการโรงเรียนระหวาง
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษาโดยใชทฤษฎีซึ่งนํามาศึกษารวมกัน
2   ทฤษฎี    โดยใชแนวคิดของไลเคริ์ท (Likert) ศึกษาพฤติกรรมการบริหาร สวนการบริหารงาน
ธุรการโรงเรียนเอกชนใชแนวคิด สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  กระทรวง
ศึกษาธิการ  มาประยุกตเปนกรอบทฤษฎีการวิจัย  ประชากรที่ใชในการวิจัยคือโรงเรียนเอกชน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1 จํานวน 309 โรงเรียน  ไดโรงเรียนที่
เปนกลุมตัวอยางจํานวน  175 โรงเรียน  รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น  700  คนไดแบบสอบถามกลับคืน
มา   143  โรงเรียน จํานวนแบบสอบถาม  572 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 81.70

เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่ปรับปรุงจากแนวคิดของไลเคิรท (Likert)  และ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ การวิเคราะหขอมูลใชคา
รอยละ (%)  คาเฉลี่ย (Χ )   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที (t-test)

สรุปผลการวิจัย

จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  ผลการวิจัยสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้
1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 328 คน

คิดเปนรอยละ 57.3 เปนเพศชาย  จํานวน  244 คน คิดเปนรอยละ 42.7  มีอายุระหวาง 20 – 30 ป
จํานวนมากที่สุด 169 คน คิดเปนรอยละ  34.2  และอายุ 51 – 60 ป  นอยที่สุดจํานวน  91 คน
คิดเปนรอยละ  15.9 สวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี  จํานวน  380 คน  คิดเปนรอยละ
66.4  และระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีนอยที่สุด  จํานวน  18 คน  คิดเปนรอยละ 3.1 ดาน
ประสบการณในการทํางาน สวนใหญอยูในชวง  1 – 10 ป มากที่สุด จํานวน  216 คน คิดเปน
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รอยละ 37.8  และอยูในชวง 31 – 40 ป นอยที่สุด  จํานวน  76 คน คิดเปนรอยละ  13.3  ตําแหนง
ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนครูผูสอนมากที่สุด  จํานวน 286 คน คิดเปนรอยละ 50  และ
เจาของโรงเรียนตอบแบบสอบถามนอยที่สุด  จํานวน  13  คน คิดเปนรอยละ 2.3

2. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา และ
ประเภทอาชีวศึกษา  โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับปานกลาง  เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชนอยูในระดับมาก 3 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย คือ  การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม   การเปนผูนํา
การติดตอส่ือสาร  สวนดานการตัดสินใจ   การควบคุมการปฏิบัติงาน  การกําหนดเปาหมาย
การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน  และการจูงใจ อยูในระดับปานกลางตามลําดับ

3. วิเคราะหความแตกตางของพฤติกรรมการบริหารระหวางผูบริหารโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา ทั้งแปดดานพบวาคาเฉลี่ยของกลุมโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาอยูในระดับมาก (Χ = 3.53,S.D. = 0.67)  และกลุมโรงเรียนเอกชนประเภท
อาชีวศึกษาอยูในระดับปานกลาง (Χ = 3.43, S.D. = 0.73) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา และอาชีวศึกษาไมแตกตางกัน

4. วิเคราะหการบริหารงานธุรการของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและ
ประเภทอาชีวศึกษา โดยภาพรวมพบวา  การบริหารงานธุรการของโรงเรียนเอกชนอยูในระดับมาก
ทุกดาน โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ  การบริหารงานทะเบียนและรายงาน
การบริหารงานการเงิน และพัสดุ   การบริหารงานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารสถานที่
การบริหารงานสารบรรณ  และการบริหารงานประชาสัมพันธ

5. วิเคราะหความแตกตางของการบริหารงานธุรการโรงเรียนระหวางโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา  ทั้งหาดาน โดยภาพรวมพบวา  คาเฉลี่ยของกลุม
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา และกลุมโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาอยูในระดับมากทั้งสอง
กลุม  การบริหารงานธุรการของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษาไม
แตกตางกัน

อภิปรายผล

จากขอคนพบของการวิจัยที่กลาวมาแลว  สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
 1. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและ        
อาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1  โดยภาพรวมพบวา อยูใน
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ระดับปานกลาง  ตามลําดับดังนี้คือ ดานการตัดสินใจ ดานการควบคุมและปฏิบัติงาน การกําหนด
เปาหมาย  การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน และการจูงใจ ซึ่งสอดคลองผลการวิจัยของ
รัตนา  เหหาสุข พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  อยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้
คือ  ดานการตัดสินใจ  ดานการกําหนดเปาหมาย  ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน  ดานการเปน
ผูนํา  ดานการติดตอส่ือสาร  และดานการจูงใจอยูในระดับตํ่าที่สุดของระดับปานกลาง   สวนผล
การวิจัยของบาทหลวงอนุชา  ดํารงศักดิ์  พบวาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชนที่
อยูในระดับปานกลาง มี  4   องคประกอบตามลําดับดังนี้คือ   ดานการจูงใจ   ดานการควบคุมการ
ปฏิบัติงาน   ดานการตัดสินใจ   และดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม
และพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมณฑลราชบุรีที่อยูในระดับปานกลาง ไดแก
ดานการกําหนดเปาหมาย แตไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ ฐิตาภรณ  เพ็งหนู ที่พบวา
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสตรีที่อยูในระดับมากมี  1  องคประกอบ  คือ  การควบคุมการ
ปฏิบัติงาน   สําหรับจากผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชนอยูใน
ระดับปานกลางนั้น  อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนเอกชนแสดงพฤติกรรมในดานตาง ๆ ไดอยาง
ไมเดนชัด  จากผลการวิจัยของรัตนา  เหหาสุข และบาทหลวงอนุชา  ดํารงศักดิ์  นั้น ถึงแมวา
พฤติกรรมการบริหารดานตาง ๆ จะอยูในระดับปานกลาง  แตการแสดงออกของพฤติกรรมนั้น
เรียงลําดับตางกัน  ซึ่งในการแสดงพฤติกรรมดานตาง ๆ นั้น ยอมเปนตัวบงชี้และสรางความเขาใจ
อันดีระหวางผูบริหารกับผูใตับังคบบัญชา  เพื่อที่จะนําไปสูความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  ซึ่ง
สอดคลองกับแนวความคิดของประกอบ   คุณารักษ  และคณะที่วา  พฤติกรรมที่แสดงออกอยาง
เหมาะสมในฐานะผูบริหารยอมจะนํากลุมไปสูจุดหมายปลายทางไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. เปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการบริหารระหวางผูบริหารโรงเรียนเอก
ชนประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา  จากผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริหาร
ระหวางผูบริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา ไมแตกตางกัน ทั้งนี้
อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนเอกชนทั้งสองประเภทมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไป  ผาน
การฝกอบรมตามหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษา และหลักสูตรอื่น ๆ จึงสามารถนํามาประยุกต
ปรับปรุงและนําเทคนิคตางๆ มาใชในการบริหารงานไดไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ อรวรรณ
จันทรชลอ พบวา พฤติกรรมการบริหารดานแบบผูนําสวนใหญเปนแบบประชาธิปไตย
พฤติกรรมการบริหารดานบุคลิกภาพในภาพรวม  พบวาไมแตกตางกัน พฤติกรรมการบริหารดาน
วุฒิภาวะไมแตกตางกัน  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูไมแตกตางกัน ทั้งที่นับถือศาสนา
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ตางกัน  ลักษณะผูนําแบบอัตตาธิปไตย  พบวาพฤติกรรมการบริหารของครูใหญตามการรับรูของ
ครู ที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   ไดแก  วุฒิภาวะและบุคลิกภาพดานการเขาสังคม
และสอดคลองกับ เพอริงตัน (Perrington)  ไดศึกษาพบวา พฤติกรรมผูนําในการบริหารงานบุคคล
ในโรงเรียนมีผลตอประสิทธิผลในการทํางานของโรงเรียน  โรงเรียนที่มีประสิทธิผลแตกตางกันนั้น
สาเหตุมาจากผูบริหารโรงเรียนมีคุณสมบัติแตกตางกัน  ทําใหความสามารถในการทํางานแตกตาง
กันไปดวยและในสวนที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของครูพบวา  การทํางานของผูบริหารมีผลตอการ
ทํางานของครู  กลาวคือ  ครูมีความพึงพอใจในตัวผูบริหารที่ทํางานอยางมีประสิทธิภาพเพราะ
ผูบริหารมีความเขาใจในทัศนะคติของครูเปนอยางดี  สามารถชี้แจงใหครูเขาใจการทํางานของ
โรงเรียนได

3. การบริหารงานธุรการโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและประเภท              
อาชีวศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1 โดยภาพรวมพบวา อยูใน
ระดับมาก 5 ดานตามลําดับดังนี้คือ   ดานการบริหารงานทะเบียนและรายงาน   ดานการบริหาร
งานสารบรรณ   ดานการบริหารงานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารสถานที่   ดานการบริหาร
งานการเงินและพัสดุ    และดานการบริหารงานประชาสัมพันธ   ซึ่ง ไพพรรณ  ศุกลรัตนชัย
กลาววา งานธุรการเปนงานภารกิจหลักงานหนึ่งของโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนมักใชเวลาสวนใหญ
ไปในการปฏิบัติงานธุรการ  และถือวาการบริหารของโรงเรียนคืองานธุรการนั่นเอง  ทั้งนี้เพราะงาน
ธุรการเปนงานสวนหนึ่งที่เกี่ยวของกับการใหบริการตาง ๆ  ของโรงเรียนซึ่งจะสงผลใหงานอื่น ๆ
บรรลุตามเปาหมาย  หากการบริหารงานธุรการเกิดความผิดพลาดก็มักจะเปนความผิดที่ชัดเจน
และสงผลกระทบตองานอื่น ๆ ไปดวย  และจากผลการวิจัยที่พบวาดานการบริหารงานทะเบียน
และรายงาน มีคาเฉลี่ยในระดับมากกวาดานอื่น  เนื่องมาจากงานทะเบียนและรายงาน  เปนการ
จัดเก็บขอมูล  หลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโรงเรียน  นักเรียน  และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
ผูปกครองนักเรียน  เพื่อใชเปนประโยชนในการวางแผนพัฒนาการศึกษา  โดยมีหนวยงานตน
สังกัดไดกําหนดระยะเวลาดําเนินการใหโรงเรียนถือปฏิบัติ และมีการกํากับ  ติดตามผลสม่ําเสมอ
จากผลการวิจัยพบวาการบริหารงานประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ยในระดับนอยกวาดานอื่น อาจเปน
เพราะโรงเรียนไดรับความรวมมือสนับสนุนจากชุมชนที่อยูรอบ ๆ โรงเรียน บางโรงเรียนจึงไมเห็น
ความสําคัญในดานนี้มากนัก  ซึ่ง เอ็ดมันสัน (Edmonson) กลาวถึงจุดประสงคของประชาสัมพันธ
โรงเรียนวาเปนการแถลงขาวตาง ๆ ตอผูปกครองใหทราบเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน ปองกัน
ความเขาใจผิด  และเพื่อใหผูปกครองมีความเชื่อมั่นในโรงเรียนมากขึ้นเพราะไดทราบขาวคราว
เคลื่อนไหวตาง ๆ ของโรงเรียนอยูเสมอ  และ (Sachs) ไดเสนอแนวทางการประชาสัมพันธโรงเรียน
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ไววา   ตองสรางความสนใจใหกับประชาชน  ตองมีโครงการประชาสัมพันธใหทุกฝายในโรงเรียนมี
สวนเกี่ยวของ  ตองทําใหตอเนื่องไปเรื่อย ๆ ติดตอกับชุมชนเสมอ และขาวสารที่ออกไปตองเขาใจ
งาย และถูกตองตามความเปนจริง

4. เปรียบเทียบความแตกตางของการบริหารงานธุรการโรงเรียนระหวางโรงเรียน    
เอกชนประเภทสามัญและประเภทอาชีวศึกษา จากผลการวิจัยพบวา การบริหารงานธุรการ
โรงเรียนเอกชนระหวางโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษาไมแตกตางกัน ทั้งนี้
อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนทั้งสองประเภทไดใหความสําคัญกับงานธุรการโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น 
มีการกําหนดสายงานธุรการไดชัดเจน เพราะงานธุรการถือเปนภาระกิจหลักงานหนึ่งของโรงเรียน
ที่เกี่ยวของกับการบริการตางๆในโรงเรียนซึ่งจะสงผลใหงานอื่นๆบรรลุเปาหมาย หากการบริหาร
งานธุรการเกิดความผิดพลาดเสียหาย ก็กระทบตองานดานตาง ๆ ไปดวย ซึ่งสอดคลองกับ ดุสิต
บุณยากร ผลการวิจัยพบวาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบราชการ ในดานงานธุรการ การเงิน และการบริหารอยูในระดับมากที่สุด
งานดานความสัมพันธกับชุมชนไดรับการปฏิบัตินอยที่สุด และสอดคลองกับ ประเสริฐ  บุญฤทธิ์
ไดศึกษาเรื่องการบริหารงานตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาของผูบริหารโรงเรียน กรม
สามัญศึกษา เขตการศึกษา 7 พบวา การบริหารงานธุรการปฏิบัติอยูในระดับมาก และใหความ
สําคัญในการจัดทําหลักฐานการเงินและบัญชี อยางมีระบบ และ (Mcguffey)   พบวาบริหารงาน
ธุรการของโรงเรียนในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาผูบริหารงานธุรการโรงเรียนใหความสําคัญกับงาน
การเงินในระดับสูงมากที่สุด  โดยใหเหตุผลวาเปนงานที่ตองรับผิดชอบมากกวางานดานอื่น ๆ  การ
บริหารงานธุรการที่มีขนาดโรงเรียนตางกันจะมีเทคนิคในการบริหารตางกัน ผูบริหารงานธุรการที่มี
ใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถ  มักจะไดรับความเชื่อถือในการบริหาร  สภาพการบริหาร
งานธุรการมีความสลับซับซอน  การมอบหมายหนาที่การงานแกบุคลากรแตละคน จําเปนตอง
ดําเนินการอยางรอบคอบ  ผูบริหารงานธุรการควรไดรับการฝกอบรมกอนไดรับมอบหมายตําแหนง
หนาที่ โดยเนนทักษะเรื่องของการมอบหมายภารกิจ (delegation) การสรางแรงจูงใจ (Motivation)
การติดตามและควบคุมงาน (monitoring and control) รวมทั้งฝกอบรมใหมีความรูความชํานาญ
ในดานระเบียบงานธุรการโดยตรง
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ขอเสนอแนะของการวิจัย

ขอเสนอแนะทั่วไป
จากขอคนพบของการวิจัย  การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และจากผลการวิเคราะห

ขอมูล รวมทั้งการอภิปรายผลจากขอคนพบของการวิจัยดังกลาว  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการบริหารงานธุรการของโรงเรียนเอกชน  ดังนี้

1. ในการศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนโรงเรียนเอกชน อาจใช
เครื่องมืออ่ืนแทนการใชแบบสอบถาม เชน การสังเกต การสัมภาษณ เพราะเนื่องจากผลการวิจัย
พบวาพฤติกรรมของผูบริหารอยูในระดับมากทุกดานอาจเปนเพราะครู บุคลกรอื่น ๆ ไมกลาแสดง
ความคิดเห็นทางไมดีตอผูบริหาร

2. โรงเรียนควรไดรับการจัดสรรบุคลากรดานงานธุรการ มีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการ
โดยตรงเพื่อไมใหกระทบกระเทือนตอการสอนของครูปฏิบัติการสอน  ซึ่งมีผลตอการเรียนของ
นักเรียนโดยตรงเพราะจะตองแบงเวลาสวนหนึ่งมาทํางานที่ไดรับมอบหมาย

3. ในการบริหารงานธุรการในโรงเรียนมีความจําเปนจะตองรายงานความกาวหนา 
ปญหาอุปสรรคตอหนวยงานตนสังกัด และควรชี้แจงใหชุมชนหรือผูปกครองนักเรียนทราบอยาง
สม่ําเสมอ  เพื่อสรางความเขาใจกับบุคลากรในโรงเรียนตอไป

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนในลักษณะอื่น ๆ เพื่อนําผลมา

เปรียบเทียบและนํามาพัฒนาครั้งตอไป
2. ควรมีการศึกษารูปแบบ ปญหาและอุปสรรคของการบริหารงานธุรการโรงเรียนใน

สังกัดอื่น ๆ ตอไป
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
……………

1.  ผศ.ดร.พนม  วรรณศิริ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตําแหนงปจจุบัน อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต

2.  อาจารยระรินทิพย  สิทธินรเศรษฐ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการโรงเรียนแสงอรุณ

3.  อาจารยกัลยาณี  เดชปรีชา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจําหมวดภาษาไทย
โรงเรียนกุลศิริเทคโนโลยี
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หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย
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หนังสือขอทดลองเครื่องมือ
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หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
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****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA)
Item-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha
if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

A1 207.5000 108.3966 -.1778 .8047
A2 207.7000 106.4241 -.0048 .8031
A3 207.2000 108.8552 -.2145 .8058
A4 207.4000 106.9379 -.0329 .8016
B1 207.4333 106.4609 .0188 .8004
B2 207.4333 103.0816 .3891 .7932
B3 207.9667 106.4471 -.0203 .8057
B4 207.8333 108.4885 -.1313 .8103
C1 208.5000 102.1207 .3523 .7928
C2 208.2333 101.5644 .3220 .7932
C3 208.1667   99.9368 .4059 .7902
C4 208.2667 104.8920 .1394 .7983
C5 208.0667 100.6851 .3910 .7910
C6 208.1000 104.5069 .1221 .7995
D1 207.6333 105.6885 .0472 .8015
D2 207.6667 109.7471 -.2396 .8093
D3 207.4667 108.7402 -.1550 .8088
D4 207.6667 106.3678 .0017 .8026
D5 207.4667 103.2230 .3924 .7934
D6 207.4667 103.2230 .3924 .7934
E1 207.3000 102.4931 .2235 .7965
E2 207.5667 104.3920 .0970 .8013
E3 207.5667 104.8057 .1002 .8002
E4 207.5444 105.2230 .0786 .8006
F1 207.4667 104.9471 .0912 .8005
F2 207.6000 100.3862 .4535 .7895
F3 207.7667   99.6333 .5895 .7868
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G1 207.5000 103.1552 .4256 .7930
G2 207.4667 104.6023 .2330 .7964
G3 207.7333 101.5126 .3322 .7929
G4 207.7667 103.7713 .1672 .7981
H1 207.6000 103.0759 .2474 .7956
H2 207.7000 106.0103 .0312 .8015
H3 207.4667 104.0506 .2965 .7952
I1 207.3000 100.7000 .5889 .7883
I2 207.7333   96.1333 .6338 .7816
I3 207.5333   97.2230 .5759 .7840
J1 207.5000   96.4655 .6148 .7824
J2 208.0667   97.3057 .5251 .7852
K1 207.2333 102.1851 .4285 .7918
K2 207.8000 105.8207 .0425 .8014
K3 207.4333 100.2540 .4409 .7897
L1 208.0667   97.3057 .5251 .7852
L2 207.3000 103.7345 .1749 .7978
L3 207.8333   97.5230 .5684 .7845
L4 207.6000 101.0759 .3169 .7932
M1 208.0667   97.3057 .5251 .7852
M2 207.2667 100.4092 .6113 .7877
M3 207.2667 103.7885 .2722 .7953
M4 207.1667 104.4195 .2084 .7967
M5 207.1000 105.3345 .1227 .7985
M6 107.2333 104.1851 .2312 .7962

Reliability Coefficients

N of Cases =  32.0 N of Items =  52

Alpha =  .7990
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รายชื่อโรงเรียนขอทดลองเครื่องมือ
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รายชื่อโรงเรียนขอทดลองเครื่องมือ
……..

1.  โรงเรียนแสงอรุณ
2.  โรงเรียนปทุมนุสรณ
3.  โรงเรียนอักษรเจริญ
4.  โรงเรียนนันทนิตย
5.  โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษา
6.  โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ
7.  โรงเรียนเทคโนโลยีชางอุตสาหกรรมกรุงเทพ
8.  โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ
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รายชื่อโรงเรียนเก็บรวบรวมขอมูล
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รายชื่อโรงเรียนที่เก็บรวบรวมขอมูล
………..

เอกชนประเภทสามัญ  148  โรงเรียน

เขต โรงเรียน
คลองเตย 1.  ขจรศึกษา

2.  เจริญวุฒิวิทยา
3.  ดรุณาลัยสุขุมวิท
4.  ไทยประสิทธิ์ศาสตร
5.  พระหฤทัยคอนแวนต
6.  พระหฤทัยพัฒนเวศน
7.  วชิรสิน
8.  วรรณวิทย
9.  วิศาลวิทย
10. ศรีวิกรม

ดินแดง 11. กอบวิทยา
12. จํานงคพิทยา
13. จํานงควิทยา
14. นิธิปริญญา
15. ประไพพัฒน
16. ปญจทรัพย
17. แมพระฟาติมา
18. สตรีพรอมพรรณวิทยา
19. สามัคคีบํารุงวิทยา

ดุสิต 20. กันตะบุตร
21. คอนเซ็ปชัญ
22. จิตรลดา
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23. ชางอากาศอํารุง
24. เซนตคาเบรียล
25. เซนตฟรังซีสซาเวียรคอนแวนต
26.ทบอ.ส่ือสารสงเคราะห

เขต โรงเรียน
ดุสิต 27. นันทนศึกษา

28. พรสัมพันธ
29. พันธะวัฒนา
30. พันธะศึกษา
31. พันธะศึกษาแผนกมัธยม
32.เยาวชนศึกษา
33. โยนออฟอารค
34. ราชินีบน
35. วชิราวุธวิทยาลัย
36. ศรีดรุณ

บางคอแหลม 37. จินดาอักษร
38. ประยงควิทยา
39. เปรมฤดีศึกษา
40. เพาะปญญา
41. รักษาราชวิตร
42. วาสุเทวี
43. เสริมปญญา
44. เสริมปญญาอนุบาล
45. อนุบาลจิตตานนท
46. อนุบาลไผงาม

บางซื่อ 47. กรุงธนรัตนาลัย
48. กุลวรรณศึกษา
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49. ชูธรรมานุสรณ
50. ซินไตทง
51. เทพสัมฤทธิ์วิทยา
52. บางโพศึกษา
53. ประชาราษฎรพิทยา
54. ปนวัฒนา
55. ผะดุงศิษยพิทยา
56. พรศรีวิทยาบางโพ

เขต โรงเรียน
บางนา 57. เฉลิมสาสนศึกษาบางนา

58. ประภามนตรี
59. เปรมสันต
60. รุงเรืองวิทยา
61. ลาซาล
62. สรรพาวุธวิทยา
63. สุทธิบงกช
64. อนุบาลเจริญพงศ
65. อนุบาลนวลทอง

บางรัก 66. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
67. เซนตโยเซฟคอนเวนต
68. เยนเฮสเม็มโมเรียล
69. สัจจพิทยา
70. อนุบาลจิดาภา
71. อนุบาลชวนชื่น
72. อนุบาลเปลงประสิทธิ์
73. อนุบาลเสริมมิตร
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ปทุมวัน 74. ดรุณอักษร
75. ประเสริฐธรรมวิทยา
76. พระมหาไถศึกษา
77. มาแตรเดอีวิทยาลัย
78. สตรีศรีบํารุง

ปอมปราบศัตรูพาย 79. สมานศึกษาวิทยา
80. ไทยประสาทวิทยา
81. บัณฑิตวิทยา

พญาไท 82. ดาริกา
83. เทพปญญา
84. ธํารงวิทย
85. รุจิเสรีวิทยา

เขต โรงเรียน
พญาไท 86. เรวดี

87. สวนบัว
88. สัตยสงวนวิทยา
89. อนุบาลดรุณา
90. อนุบาลเบญจมาศ

พระโขนง 91. ใจรักอนุบาล
92. นวลวรรณศึกษา
93. นารีนิรมล
94. บพิธวิทยา
95. พิพัฒนา
96. มูลนิธิวัดราษฎรศรัทธาธรรมสงเคราะห
97. เลียงแสงทองอนุบาล
98. สมถวิล
99. สมาหารศึกษา
100. สวนนันทวัน
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101. สหะพาณิชยแผนกสามัญปุณณวิถี
102. อนุบาลนฤมล

พระนคร 103. พิมานวิทย
104. ภารตวิทยาลัย
105. ราชินี
106. วัลยา
107. สตรีวรนาถ
108. สวนเด็ก

ยานนาวา 109. ทวีวัฒนา
110. พระแมมารีสาธุประดิษฐ
111. วรมงคล
112. วรสารพิทยา
113. สารสาสนพัฒนา
114. สารสาสนพิทยา

เขต โรงเรียน
ยานนาวา 115. สารสาสนเอกตรา

116. อนุบาลบานทรงไทย
117. อนุบาลบานสานฝน

ราชเทวี 118. โกวิทธํารง
119. เซนตดอมินิก
120. บานครัววิทยา
121. ประเทืองวิทยอุรุพงษ
122. ปริญญาทิพย
123. ปานะพันธุพญาไท
124. สตรีประเทืองวิทย
125. สัมมาชีวศิลป
126. อนุบาลกิตติคุณ
127. อนุบาลจารุณี
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วัฒนา 128. เกษมพิทยา
129. คริสตธรรมศึกษา
130. พระแมมารีพระโขนง
131. วัฒนาวิทยาลัย
132. แสงหิรัญ
133. อนุบาล ณ ดรุณ
134. อนุบาลจุฑาภรณ
135. อนุบาลใจดี

สัมพันธวงศ 136. กุหลาบวัฒนา
137. อนุบาลจงจิตต

สาทร 138. เซนตไมเกิ้ล
139. เซนตหลุยสศึกษา
140. ตรอกจันทนวิทยา
141. เธียรประสิทธิ์ศาสตร
142. นิพัทธวิทยา
143. บํารุงอนุชนวิทยา

เขต โรงเรียน
สาทร 144. เบญจวรรณศึกษา

145. พระแมมารีสาทร
146. ศิลปวัฒนา
147. ศุภวิทย
148. สุริยานุสรณ
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รายชื่อโรงเรียนที่เก็บรวบรวมขอมูล
………..

เอกชนประเภทอาชีวศึกษา  27  โรงเรียน

เขต โรงเรียน
คลองเตย 1.ศรีวิกรณบริหารธุรกิจ
ดินแดง 2. เทคนิคพณิชยการจํานงค

3. เทคนิควิทยา
4. เทคนิควิทยา ปวส.

ดุสิต 5. กองทัพบกอุปถัมภชางกล ขส.ทบ.
6. เทคนิคสถาปตยกรุงเทพ
7. พณิชยการสามเสน
8. พณิชยการสุโขทัย
9. โยนออฟอารคเทคโนโลยี

บางนา 10. นิดาบริหารธุรกิจและวิศวกรรม
11. บริหารธุรกิจนานาชาติ

บางรัก 12. พณิชยการสีลม
พญาไท 13. รุจิเสรีบริหารธุรกิจ

14. อายุรเวท
พระโขนง 15. เทคโนโลยีกรุงเทพ

16. ศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ
17. สหะพาณิชยแผนกพณิชยการ

พระนคร 18. ตั้งตรงจิตรพณิชยการ
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เขต โรงเรียน
พระนคร 19. พณิชยการตั้งตรงจิตร
ยานนาวา 20. สาธุประดิษฐพณิชยการ
ราชเทวี 21. กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

22. ดอนบอสโก
23. ดุสิตพณิชยการ
24. เทคนิคพณิชยการเจาพระยา

วัฒนา 25. เกษมโปลีเทคนิค
สาทร 26. กิตติพาณิชยแผนกพณิชยการและธุรกิจ

27. สารสาสนบริหารธุรกิจกนกอนุสรณ
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

ตอนที่  1
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

คําชี้แจง  :    � �โปรดใหขอมูลเกี่ยวกับตัวทาน  โดยทําเครื่องหมาย ลงใน (   )

1.  เพศ (   ) ชาย (   ) หญิง

2.  อายุ (   ) 20-30 ป (   ) 31-40 ป
(   ) 41-50 ป (   ) 51-60 ป

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

4.  ประสบการณ (   ) 1-10 ป (   ) 11-20 ป
     ในการทํางาน (   ) 21-30 ป   (   ) 31-40 ป

5.  ตําแหนง
(   ) ผูจัดการโรงเรียน
(   ) ผูรับใบอนุญาต
(   ) เจาของ
(   ) ครูใหญ/อาจารยใหญ
(   ) ผูชวยฝายธุรการ
(   ) ครูผูสอน
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ตอนที่  2

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
……………………………………………………

1. ขอใหทานพิจารณาการใชพฤติกรรมการบริหาร   ของผูบริหารโรงเรียนของทานที่แสดงตอครู
ในโรงเรียน  วาสอดคลองหรือใกลเคียงตามตัวเลือก  ก.  ข.  ค.  ง.  ตัวเลือกใดมากที่สุด
และการใชพฤติกรรมการบริหารตามนั้นอยูในคาที่เปนตัวเลขระดับใด  ถาตัวเลขนั้น
มีความหมายดังนี้

5  หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ปรากฏมากที่สุด
4   หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ปรากฏมาก
3  หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ปรากฏปานกลาง
2 หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ปรากฏนอย
1 หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ปรากฏนอยที่สุด

2. โปรดทําเครื่องหมาย เพื่อแสดงคาระดับคําตอบลงในชองระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติเพียง
ระดับเดียวเทานั้นในแตละขอคําถาม

ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติขอที่ พฤติกรรมการบริหาร
ที่ผูบริหารโรงเรียนของทานเลือกปฏิบัติ 5 4 3 2 1

สําหรับ
ผูวิจัย

1. การเปนผูนํา
1.1 ผูบริหารมีความเชื่อมั่นและไววางใจครูใน

โรงเรียนมากเพียงใด
1.2 ครูในโรงเรียนมีความเชื่อมั่นและไววางใจใน

ตัวผูบริหารโรงเรียนมากเพียงใด
1.3 ผูบริหารโรงเรียนรับฟงและใชแนวคิดหรือ

ความคิดเห็นของครูในการแกปญหาเกี่ยวกับ
งานมากเพียงใด

1.4 ครูมีความรูสึกมากเพียงใดตอผูบริหารโรง
เรียนที่ใหครูมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
ตองานที่สําคัญของโรงเรียน
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ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติขอที่

พฤติกรรมการบริหาร
ที่ผูบริหารโรงเรียนของทานเลือกปฏิบัติ 5 4 3 2 1

สําหรับ
ผูวิจัย

2. การจูงใจ
2.1 ปจจัยที่ผูบริหารโรงเรียนใชเปนแรงจูงใจครูมี

มากเพียงใด
2.2 ลักษณะการจูงใจครูที่ผูบริหารใชตอครูใน

โรงเรียนมีมากเพียงใด
2.3 โรงเรียนของทานมีความขัดแยงอันเปนผลกระ

ทบตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากเพียงใด
2.4 บุคลากรทุกฝายในโรงเรียนมีความรูสึก

รับผิดชอบตอการปฏิบัติงานใหสําเร็จตาม
เปาหมายของโรงเรียนมากเพียงใด
3. การติดตอสื่อสาร

3.1 ในโรงเรียนของทานมีการพบปะหารือติดตอ
ส่ือสารซึ่งกันและกัน เพื่อมุงใหงานบรรลุเปา
หมายมากเพียงใด

3.2 ขาวสารในโรงเรียนของทานมีมากเพียงใด
3.3 ในโรงเรียนของทานการสื่อสารจากเบื้องบนสู

เบื้องลางมากเพียงใด
3.4 ถาในโรงเรียนของทานมีการสื่อสารจากเบื้อง

บนสูเบื้องลางผูบริหารโรงเรียนพยายามที่จะ
ใหขอมูลแกครูมากเพียงใด

3.5 ครูในโรงเรียนมีความรูสึกรับผิดชอบที่จะสง
ขอมูลขาวสารที่ถูกตองแมนยําขึ้นไปเบื้องบน
มากเพียงใด

3.6 โรงเรียนของทานมีความเหมาะสมและความ
ถูกตองแมนยําของการสื่อสารกับโรงเรียนอื่น
มากเพียงใด
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ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติขอที่

พฤติกรรมการบริหาร
ที่ผูบริหารโรงเรียนของทานเลือกปฏิบัติ 5 4 3 2 1

สําหรับ
ผูวิจัย

4. การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน
4.1 ในโรงเรียนของทานมีความใกลชิดทางใจ

ระหวางผูบริหารกับครู (เชน ความเปนกันเอง)
มากเพียงใด

4.2 ผูบริหารโรงเรียนรูและเขาใจปญหาที่ครูกําลัง
เผชิญอยูมากเพียงใด

4.3 ผูบริหารและครูในโรงเรียนมองกันและกัน
ถูกตองมากเพียงใด

4.4 ผูบริหารและครูในโรงเรียนมีลักษณะของการ
ปฏิสัมพันธมากเพียงใด

4.5 ในโรงเรียนของทานมีความรวมมือในการ
ทํางาน และรวมมือในการทํางานรวมกันเปนทีม
มากเพียงใด

4.6 ผูบริหารมองวาครูในโรงเรียนมีอิทธิพลตอการ
กําหนดเปาหมายวิธีการ กิจกรรมภายใน
โรงเรียนมากเพียงใด
5. การตัดสินใจ

5.1 ในโรงเรียนของทานมีการตัดสินใจในระดับที่มี
ขอมูลพรอมและถูกตองมากเพียงใด

5.2  การวินิจฉัยสั่งการในโรงเรียนของทานกอให
เกิดพลังจูงใจแกครูที่จะตองนําไปปฏิบัติมาก
เพียงใด

5.3 ในโรงเรียนของทาน ครูมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับงานของเขามาก
เพียงใด

5.4 ในโรงเรียนของทานการวินิจฉัยสั่งการมุงใหเกิด
การปฏิบัติแบบบุคคลหรือแบบเปนทีมและการ
ส่ังการสงเสริมการทํางานเปนทีมมากเพียงใด
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6. การกําหนดเปาหมาย

6.1 โดยปกติโรงเรียนของทานมีการกําหนด
วัตถุประสงคและการสั่งการมากเพียงใด

6.2 ทุกคนในโรงเรียนของทานพยายามที่จะบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของโรงเรียนจริงจังมาก
เพียงใด

6.3 ในโรงเรียนของทานมีพลังในการยอมรับตอตาน
หรือปฏิเสธวัตถุประสงคของโรงเรียนมาก
เพียงใด
7. การควบคุมและการปฏิบัติงาน

7.1 ในโรงเรียนของทาน มีผูที่หวงผลการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน มากเพียงใด

7.2 ในโรงเรียนของทาน มีผูทําหนาที่ในการ
ปรับปรุงและควบคุมงาน มากเพียงใด

7.3 ในโรงเรียนของทานกลุมที่สนิทกันเปนสวน
ตัวมีอิทธิพลในการสนับสนุนหรือคัดคาน
เปาหมายของกลุมที่มีหนาที่โดยตรงมาก
เพียงใด

7.4 ผูบริหารโรงเรียนใชขอมูลในการควบคุมงาน
(เชน ขอมูลในดานบัญชี ผลการสอนฯลฯ) หรือ
การตรวจสอบเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
งานและแกปญหาของโรงเรียนมากเพียงใด
8. การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม

8.1 ผูบริหารโรงเรียนมีระดับของมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ตองการใหบรรลุถึงเปาหมายสูง
มากเพียงใด

8.2 ทานไดรับการฝกฝนการบริหารงานที่ทาน
ตองการมากเพียงใด

8.3 ความเหมาะสมของทรัพยากรที่ทานไดรับเพื่อ
ชวยสนับสนุนในการปฏิบัติงานมีมากเพียงใด
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ตอนที่ 3

แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการบริหารงานธุรการโรงเรียนเอกชน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

…………………………………………

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความคิดเห็น  โดยตัวเลขในแตละชองระดับ
มีความหมาย  ดังนี้  5 หมายถึง  การบริหารงานธุรการโรงเรียนเอกชนของผูบริหารอยูในระดับมากที่สุด

           4 หมายถึง  การบริหารงานธุรการโรงเรียนเอกชนของผูบริหารอยูในระดับมาก
                3 หมายถึง  การบริหารงานธุรการโรงเรียนเอกชนของผูบริหารอยูในระดับปานกลาง

           2 หมายถึง  การบริหารงานธุรการโรงเรียนเอกชนของผูบริหารอยูในระดับนอย
           1 หมายถึง  การบริหารงานธุรการโรงเรียนเอกชนของผูบริหารอยูในระดับนอยที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ขอที่

การบริหารงานธุรการโรงเรียนเอกชน
ของผูบริหาร 5 4 3 2 1

สําหรับ
ผูวิจัย

             1. การบริหารงานสารบรรณ
1.1 โรงเรียนมีการดําเนินการลงทะเบียนรับ-สง

เอกสารและหนังสือโดยจัดใหมีการลง
ทะเบียนถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ

1.2 โรงเรียนมีการกํากับ ตรวจสอบควบคุมการ
รับ-สงเอกสารหนังสือเขา-ออก โดยจัดใหมี
การเสนอหนังสือตามลําดับความเรงดวน

1.3 โรงเรียนไดจัดบริการเกี่ยวกับงานสารบรรณ
โดยมีการทําแบบฟอรม แบบคํารองตาง ๆ
ไวบริการ

2. การบริหารงานทะเบียนและรายงาน
2.1 โรงเรียนไดดําเนินการจัดทําทะเบียนและสถิติ

ครูและลูกจางตรงกับความเปนจริง และ
สะดวกแกการคนหา

2.2 โรงเรียนไดดําเนินการใหมีการบันทึกขอมูล
ประวัติครูและลูกจาง โดยจัดใหมีการควบคุม
ติดตาม เปลี่ยนแปลงแกไข เก็บรักษาไวเปน
ปจจุบัน
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ระดับความคิดเห็น

ขอที่
การบริหารงานธุรการโรงเรียนเอกชน

ของผูบริหาร 5 4 3 2 1
สําหรับ
ผูวิจัย

3. การบริหารงานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารสถานที่
3.1 โรงเรียนไดดําเนินการจัดอาคารสถานที่ให

เหมาะสมกับการใชงาน ใหเกิดประโยชนและ
ตรงเปาหมาย

3.2 โรงเรียนไดจัดเวรยามดูแลรักษาความ
ปลอดภัยแกอาคาร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ
และเอกสารในอาคาร

3.3 โรงเรียนไดดําเนินการจัดใหมีการบํารุงรักษา
อาคารสถานที่ใหอยูในสภาพที่แข็งแรง มั่นคง
สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย รูปทรงสีสรร
สวยงาม

          4. การบริหารงานประชาสัมพันธ
4.1 โรงเรียนมีการกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน

ธุรการโรงเรียนในคูมือและเอกสารอื่น ๆ
เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพร

4.2 การประชาสัมพันธกับบุคคลภายในโรงเรียน
ทุกฝายเขาใจกันและทํางานรวมกันเปน
อยางดี

4.3 โรงเรียนมีการแจงขาวตาง ๆ ตอผูปกครอง
ใหทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานในโรงเรียน
อยางตอเนื่อง

4.4 โรงเรียนติดตอกับชุมชนสม่ําเสมอ พรอมที่จะ
ใหความรวมมือกับชุมชน ขาวสารที่ออกไป
เขาใจงาย ถูกตองตามความเปนจริง

           5. การบริหารงานการเงินและพัสดุ
5.1 โรงเรียนไดมีการทําหลักฐานการเงินและ

การบัญชีถูกตองเปนปจจุบัน
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ระดับความคิดเห็น

ขอที่
การบริหารงานธุรการโรงเรียนเอกชน

ของผูบริหาร 5 4 3 2 1
สําหรับ
ผูวิจัย

5.2 โรงเรียนมีการจัดระบบการควบคุมการใชจาย
เงิน โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจ
สอบภายใน ตรวจการเงิน การบัญชีเปน
ประจําสม่ําเสมอ

5.3 โรงเรียนจัดใหมีการวิเคราะหปรับปรุงแกไข
ปญหาการบริหารงานการเงินของโรงเรียน

5.4 โรงเรียนไดดําเนินการเรื่องจัดซื้อจัดจาง
โดยมีการตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
หลักฐานการจัดซื้อจัดจางไดถูกตองกอนที่จะ
เสนอผูบริหาร

5.5 โรงเรียนไดดําเนินการจัดทําบัญชีวัสดุ
ทะเบียนครุภัณฑอยางถูกตองตามระเบียบ
และเปนปจจุบัน

5.6 โรงเรียนไดดําเนินการเรื่องการตรวจสอบพัสดุ
ประจําปในรูปคณะกรรมการและรายงานผล
การตรวจสอบไดทันเวลาที่กําหนด
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