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บทท่ี 1

บทนํ า

การศกึษาเปนเครื่องมือที่สํ าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสามารถปรับตัวเขากับ
สังคมทั้งในดานเศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง  และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไดอยาง
สมดลุ สอดคลองและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ผลผลิตของ
ระบบการศึกษาในอนาคตตองสรางพลเมืองของประเทศที่สามารถแกไขปญหาที่จะมีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น ในสถานการณที่จะเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสามารถริเร่ิมพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ตลอดจนประเทศใหพัฒนากาวหนาไปอยางมีหลักการบนพื้นฐาน
ของความเขาใจในเหตุผล ความถูกตอง ความดีงาม และเหมาะสมกับสภาพแวดลอม ดังนั้น
จดุมุงหมายสํ าคัญของการจัดการศึกษา คือ การพัฒนาพลเมืองของประเทศใน 2 ดาน คือ ดาน
คณุสมบัติของความเปนมนุษยที่มีสติปญญา มีความเฉลียวฉลาด มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู
ความสามารถพื้นฐาน มีศักยภาพที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต และดานความสามารถในการประกอบ
อาชพี ซ่ึงจะเปนกํ าลังแรงงานสํ าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครอง
ประเทศในอนาคตตอไป (สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2533: 7) สํ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดดํ าเนินการพัฒนามาตรฐานการศึกษาโดยศึกษาวิเคราะหขอมูล
จากเอกสารเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาไทย วิสัยทัศน ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ลักษณะของ
สังคมไทยและคนไทยที่พึงประสงค เปาหมายและแนวทางการจัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษา
ของหนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบบัที ่8 แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2535 แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 รวมทั้ง
หลักการและจุดมุงหมายตามหลักสูตรของแตละระดับการศึกษา แลวสังเคราะหจัดทํ าเปนราง
มาตรฐานการศึกษา (สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544: บทนํ า)

ความสํ าคัญของปญหา

การจดัการศึกษายุคใหมตองอาศัยการมีสวนรวมของชุมชนและสังคมเปนสํ าคัญเพราะ
ลํ าพังรัฐบาลคงไมสามารถจัดการศกึษาใหมีความสมบูรณในทุกๆดานได เพราะรัฐมีขอจํ ากัดใน
ดานงบประมาณ จ ําเปนตองมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดีมีการยกระดับทรัพยากรรูจักใช
ทรัพยากรรวมกัน รูจักนํ าภูมิปญญาไทยมาใชใหเกิดประโยชนใหสังคมเขามามีสวนรวมรับผิดชอบ
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ใหมากขึน้ ความสํ าคัญในเรื่องการมีสวนรวมถึงกับกํ าหนดไวในกฏหมายในรัฐธรรมนูญแหง-
ราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติแมในสภาพความเปนจริงของสังคมไทย
ชุมชนแตละพืน้ที่จะมีความพรอมและมีความเขมแข็งแตกตางกันไป แตก็เชื่อวามีศักยภาพเพียงพอ
ทีจ่ะเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชาติ หรือของบุตรหลานของคนในสังคมนั้นไดเพราะ
การมสีวนรวมดังกลาวไมไดหมายถึงเฉพาะการชวยเหลือในดานเงินทองเทานั้น แตยังหมายถึง
การมสีวนรวมในดานการใชภูมิปญญา รวมวางแผนรวมดํ าเนินการ รวมในการใชทรัพยากร ติดตาม
ประเมินผลตรวจสอบ  รวมแกปญหาและรวมภาคภูมิใจเปนตน  ภาระในการจัดการศึกษาจึงเปน
งานทีท่กุฝายตองชวยกันโดยมีจุดหมายปลายทางที่ตองการรวมกันคือ การพัฒนาคนไทยใหเปน
มนษุยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมในการดํ ารงชีวิต
ภายใตความเปนไทย สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและรวมกันจัดการศึกษาใหผูเรียน
ไดเรียนรูและพัฒนาตนเองไดที่สํ าคัญก็คือ การสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เปนที่
นายนิด ีนับแตพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติมีผลบังคับใช หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนตางขานรับและเริ่มเขามามีสวนรวม และชวยเหลือในการจัดการศึกษาในดานตาง ๆ มากขึ้น
ความรวมมือดังกลาวจะชวยใหเกิดประโยชน หรือนํ าไปสูวัตถุประสงคที่สํ าคัญทางการศึกษา
อยางนอย 4 ประการคือ จะทํ าใหนักเรียนไดรับประโยชนมากขึ้น  โรงเรียนมีความรับผิดชอบตอ
ภาระกจิของโรงเรียนมากขึ้นสังคมมีสวนรวมมากขึ้นสถานศึกษามีระบบการบริหารการจัดการที่ดี

การปฏรูิปการศึกษามุงใหเกิดคุณภาพทั้งดานผลผลิตกระบวนการจัดการและปจจัย ตางๆ
โดยมุงหวังใหการจัดการศึกษาของประเทศทัดเทียมมาตรฐานสากลสมควรมีองคกรที่สํ าคัญคือ
สถานศกึษาจะตองไดรับการพัฒนาเปนองคกรแหงการเรียนรู การพัฒนาโรงเรียนจะประสบ
ผลสํ าเรจ็ตามเปาหมายตองอาศัยปจจัยทั้งหมดในโรงเรียนผนึกกํ าลังเปนหนึ่งเดียวประสานสัมพันธ
ใหมีพลัง ผลักดันใหมีการพัฒนาโรงเรียน

การจดัการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาโดยแบงสายงานการบริหาร
โรงเรียนออกเปน 4 ฝายคือ ฝายวิชาการ ฝายธุรการ ฝายปกครอง และฝายบริการ เพื่อเปน
การกระจายความรับผิดชอบใหกบัผูชวยผูบริหารหรือครูอาจารยอ่ืนๆ ไดชวยกันทํ างานเทากับเปน
การใหบุคคลากรไดแสดงออกซึ่งความรูความสามารถรวมมือรวมใจกันทํ างานภายใตการควบคุม
ดูแลของผูบริหาร (กรมสามัญศึกษา, 2522: 26)
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โดยทัว่ไปนั้นถือวาการบริหารงานวิชาการเปนงานหลักและสํ าคัญยิ่งของโรงเรียนแต
การบรหิารงานธุรการก็นับวามีความสํ าคัญมากงานหนึ่งเพราะเปนศูนยกลางของการบริหารที่จะ
สนบัสนนุใหงานฝายอื่นๆ มีประสิทธิภาพในการดํ าเนินงานในการศึกษาทั้งมวล (ชารี, 2526: 44)
การบรหิารงานธุรการเปนภารกิจที่ผูบริหารงานโรงเรียนตองเอาใจใส โดยเฉพาะเรื่องการจัดทํ า
งบประมาณ ซ่ึง พนัส  หนันาคินทร (2524: 282) มีความเห็นสอดคลองวา ผูบริหารโรงเรียน
สวนมากมกัจะใชเวลาดวยการบริหารงานธุรการมากกวางานดานอื่นๆ เพราะหากมีความผิดพลาด
เกดิขึน้ จะเปนที่ประจักษยิ่งกวาฝายการเรียนการสอนและฝายอื่นเปนอันมาก บางครั้งนอกจากจะ
ถูกลงโทษทางวินัยแลวยังตองรับโทษทางแพงและอาญาอีกดวย ในการบริหารโรงเรียนเพื่อกอให
เกดิความสมัพันธและความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนและหนวยงานหรือบุคคลอื่นๆนั้น ตองอาศัย
ความสัมพันธหลายๆดานโดยเฉพาะการสื่อสารในระบบงานสารบรรณ

งานธรุการเปนงานที่เกี่ยวของกับระเบียบและแนวปฏิบัติที่ตองปฏิบัติตามเกณฑและ
ขัน้ตอนเปนงานที่ตองอาศัยความละเอียดถ่ีถวนรอบคอบผิดพลาดไมไดโดยเฉพาะอยางยิ่งงานที่
เกีย่วของกับการเงินและพัสดุ ดังนั้นผูที่รับผิดชอบงานดานนี้คือผูชวยผูบริหารฝายธุรการจะตอง
เปนผูทีม่คีวามรอบรูในระเบียบและแนวปฏิบัติมีความแมนยํ าในกฎระเบียบและสามารถบริหาร
ภายในฝายใหเปนไปดวยความถูกตองรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งตองอาศัยความเสียสละของ
ผูรวมงานและอาศัยความรวมมือจากบุคลากรหลายฝายแตถึงกระนั้นก็ตามการบริหารงานภายใน
ฝายธรุการก็ยังคงมีปญหาในการปฏิบัติงานอยูเสมอดังปรากฎในเอกสารและงานวิจัยของ
ทองอินทร  วงศโสธร และ ไพฑูรย  สินลารัตน (2525: 160 ) วาปญหาบุคลากรฝายสงเสริม
การสอนเชน ครูแนะแนว ครูธุรการการเงินมีปริมาณไมเพียงพอทํ าใหครูตองไปทํ าหนาที่เพิ่มอีก

นอกจากนัน้ยงัมีผูแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการปฏิบัติงานภายในฝายธุรการอีก
หลายประการเชน เสรี  ลาชโรจน (2530: 63 ) ยงยุทธ  จิระกาล (2532: 145) และ รสริน  ปตินันท
(2535: 92-93) ไดท ําการศกึษาวิจัยและกลาววางานธุรการเปนงานดานเทคนิคโรงเรียนขาดเจาหนาที่
โดยเฉพาะเพื่อทํ างานเหลานี้เชนงานสารบรรณ  งานบัญชี งานการเงิน และงานทะเบียนพัสดุ อีกทั้ง
งานธรุการเปนงานที่เสี่ยงตอความผิดพลาดตองรับผิดชอบอยางยืดเยื้อยาวนาน จึงมักปรากฎเสมอ
วาครูที่มาชวยงานฝายธุรการขอลาออกจากหนาที่ กลับไปสอนหนังสืออยางเดียว การขาดแคลน
บคุลากรฝายธุรการอยางกระทันหัน จึงอาจเกิดขึ้นไดเสมอ และไมเคยปรากฏวาโรงเรียน
มธัยมศกึษากรมสามัญศึกษา ในสวนภูมิภาคแมแตโรงเดียวที่ไดรับอัตราบุคลากรฝายสงเสริม
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การสอนตามจํ านวนที่ ก.ค.กํ าหนด และยังพบวาการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ของโรงเรียน
มธัยมศกึษา มีปญหาเกี่ยวกับการเสนอแผนงาน/โครงการลาชา อุปสรรคเกิดจากการขาดความรู
ความเขาใจในการเขียนแผนงาน/โครงการ ขาดความรวมมือและการประสานงานกันภายในหมวด
และฝาย ปญหาการคางชํ าระเงินบํ ารุงการศึกษา ปญหาการใหยืมเงินและสงเงินไมเปนไปตาม
ก ําหนดเวลา ปญหาขาดความรูความเขาใจในเรื่องกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ
บคุลากรเกิดความขัดแยงและปดความรบัผิดชอบในงานธุรการ การเบิกจายพัสดุลาชา ขาดแคลนไม
เพยีงพอ และอยูในสภาพที่ไมเหมาะสมในการใชงาน หนังสือราชการรับ-สง โตตอบลาชาขาด
การวางระบบการบริหารงานธุรการไมมีประสิทธิภาพ ทะเบียนประวัติขาราชการ ลูกจาง และ
การติดตามการปฏิบัติงานไมเปนปจจุบัน

กรมสามญัศกึษามีนโยบายเรงรัดพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยมีโรงเรียนเปนหนวย
ปฏิบตัทิีสํ่ าคัญที่สุด แตในปจจุบันยังไมสามารถดํ าเนินไปไดดีเทาที่ควรจะเปนสวนหนึ่งนาจะ
มาจากสาเหตุปญหางานธุรการ ดังคํ ากลาวของภิญโญ  สาธร (2526: 309) ที่วา “ความบกพรอง
ของงานธุรการ จะมีผลกระทบตอการบริหารทั้งมวล” และ เอกชัย  กีสุ่ขพันธ (2527: 169) ที่วา
“การบรหิารใหหนวยงานตางๆในโรงเรียนดํ าเนินไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพไดมากที่สุด
ยอมตองอาศัยความรวมมือของฝายธุรการ”

จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวางานธุรการนั้นมีความสํ าคัญตอการสนับสนุนสงเสริม
การปฏบิตัิงานในฝายตางๆ ใหดํ าเนินไปอยางมีประสิทธิภาพแตการปฏิบัติงานในฝายธุรการเอง
กย็งัคงมปีญหาอยูตลอดเวลา จังหวัดสุราษฎรธานีมีพื้นที่กวางมีเขตการปกครองเปน 18 อํ าเภอกับ
1  กิ่งอํ าเภอ มโีรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาถึง 47 โรงเรียนกระจายอยูในอํ าเภอตางๆ
ทกุอ ําเภอซึ่งอยูหางไกลกันทํ าใหการติดตอส่ือสารไดรับความสะดวกไมเทาที่ควรประกอบกับ
ขนาดของโรงเรียนก็มีขนาดไมเทากันคือ  ขนาดเลก็  ขนาดกลาง ขนาดใหญ   และขนาดใหญพิเศษ
ซ่ึงมักจะไดยินคํ ากลาววาโรงเรยีนขนาดเล็กมีคนนอยไมเพียงพอกับงาน โรงเรียนขนาดใหญมีคน
มาก คนมากกวางานหรือบางก็กลาววาโรงเรียนเล็กมีคนนอยปญหาก็นอยโรงเรียนใหญคนมาก
ปญหากม็ากดังนั้นจึงตองศึกษาในภาพรวมวาการปฏิบัติงานในฝายธุรการมีสภาพเปนอยางไร
มปีญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานธุรการอยางไร ผูวิจัยในฐานะเปนผูบริหารโรงเรียนมีความสนใจ
ทีจ่ะศกึษาถึงสภาพและปญหาการปฏิบัติงานในฝายธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญ-
ศกึษาจงัหวดัสรุาษฎรธานีผูวิจัยในฐานะโดยจะศึกษาเฉพาะงานที่เกี่ยวของกับงานอื่นๆ 7 งาน
ไดแก การบริหารงานธุรการ การวางแผนงานธุรการ การประเมินผลงานดานธุรการ งานสารบรรณ
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งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ งานทะเบียนและสถิติขาราชการและลูกจาง เพื่อเปนขอมูลใน
การก ําหนดแนวทางพัฒนางานในหนาที่โดยเฉพาะการบริหารธุรการใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

วตัถุประสงคของการวิจัย  มดีังนี้

1. เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา
จงัหวัดสุราษฎรธานี

2. เพื่อศึกษาปญหาเกีย่วกบัการบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

ผลจากการวจิยัทีไ่ดจะเปนประโยชนสํ าหรับผูบริหารโรงเรียนและผูเกี่ยวของกับการศึกษา
สามารถนํ าไปใชเปนขอมูลประกอบการปรับปรุง แกไข และการพัฒนาการบริหารงานธุรการใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี

ขอบเขตของการวิจัย

1. การวิจัยคร้ังนี้มุงที่จะศึกษาสภาพการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา จงัหวัดสุราษฎรธานี

2. ประชากรที่ใชในการวิจัยประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหารโรงเรียน
ฝายธรุการ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานีปการศึกษา 2545
จ ํานวน 47 โรงเรียน รวมประชากร 94 คน
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นิยามศัพท

ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวจิยัไดใหคํ านิยามศัพทที่ใชในการวิจัย  ดังนี้

โรงเรียนมัธยมศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ทีเ่ปดสอนในระดับมัธยมศึกษาปที1-3 หรือระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6

ผูบริหารโรงเรียน หมายถึง  อาจารยใหญ  ผูอํ านวยโรงเรียน  ซ่ึงดํ ารงตํ าแหนงและปฏิบัติ
หนาทีใ่นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

ผูชวยผูบริหารโรงเรียนฝายธุรการ หมายถึงผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
กรมสามญัศึกษาซึ่งไดรับการแตงตั้งและมอบหมายจากผูบริหารโรงเรียนใหทํ าหนาที่ผูชวยผูบริหาร
ฝายธุรการ

การบริหารงานธุรการ หมายถึง  การด ําเนินงานเกี่ยวกับภารกิจการบริหารโรงเรียนดาน
ธุรการเพื่อสนับสนุนงานดานอื่นๆใหเกิดประโยชนแกโรงเรียนมากที่สุด

งานสารบรรณ หมายถึง  งานทีเ่กี่ยวกับหนังสือ  ซ่ึงเปนหลักฐานสํ าคัญของทางราชการ
งานสือ่สารสัมพันธภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงาน

งานการเงินและบัญชี หมายถึง  งานทีเ่กีย่วของกับการเงินทุกประเภทที่มีและใชใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาไดแก เงินงบประมาณ  เงนินอกงบประมาณ  และเงินบํ ารุงการศึกษา

งานพัสดุ หมายถึง  งานจดัหา  จัดทํ าวัสดุครุภัณฑและสิ่งกอสรางการเก็บรักษาการบํ ารุง
ซอมแซม  การใชหรือจํ าหนาย  เมื่อหมดอายุการใชงาน

งานทะเบียนและสถิติขาราชการและลูกจาง หมายถึง งานบุคลากรหรืองานที่เกี่ยวของกับ
ทะเบยีนสถิติของบุคลากรในโรงเรียนที่มีการเก็บขอมูลทุกอยางของบุคลากรไวเพื่อสะดวกใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลตามที่โรงเรียนตองการ



บทท่ี 2

การตรวจเอกสาร

การศึกษาเรื่องการบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา
จงัหวัดสุราษฎรธานี  ผูวจิยัไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้

1. ความหมายของงานธุรการ

2. การบริหารงานธุรการ

3. การวางแผนงานธรุการ

4. ขอบขายของงานธุรการ

5. การบริหารงานสารบรรณ

6. การบริหารงานการเงินและบัญชี

7. การบริหารงานพัสดุครุภัณฑ

8. การบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการและลูกจาง

9. การประเมินผลงานธุรการ

10.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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ความหมายของงานธุรการ

งานธรุการของโรงเรียนเปนงานในหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารการศึกษาที่
จะตองทํ าเปนประจํ า  โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับโรงเรียน  ไดมีผูใหทัศนะเกี่ยวกับความหมายของ
งานธุรการไวดังนี้

พนัส  หนันาคินทร (2524: 3) ไดใหความหมายของงานธุรการวา

. . .งานธรุการเปนงานบริหารหนวยงานตางๆ  ของโรงเรียนใหดํ าเนินการไปตาม
จดุมุงหมายที่ตองการหรือที่ไดวางไวแลว  นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นวาผูบริหารสวนมาก
มกัใชเวลาดวยการบริหารงานธุรการมากกวางานดานอื่น เพราะหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น
จะเปนที่ประจักษยิ่งกวาฝายการเรียนการสอน และอื่นๆ เปนอันมาก บางครั้งอาจถูก
ลงโทษทางวินัยและยังตองรับโทษทางแพงและอาญาอีกดวย. . .

สุรพันธ  ยันตทอง (2526: 10) ใหความหมายของงานธุรการวา  “งานธุรการ หมายถึง งานที่
เกีย่วกับเอกสารตางๆ  ทีจ่ ําเปนตองปฏิบัติทั้งที่เปนงานภายในและงานติดตอบุคคลหรือหนวยงาน
ภายนอก  เพือ่ใหสามารถดํ าเนินการไปไดอยางดีและมีประสิทธิภาพถูกตองตามระเบียบของทาง
ราชการ”

ภิญโญ  สาธร (2526: 309) ไดใหความเห็นวา “งานธุรการเปนงานดานสนับสนุนการสอน
และสนบัสนนุการบริหารงานดานอื่นๆใหดํ าเนินไปไดดวยดี  ความบกพรองของงานธุรการจะมี
ผลกระทบตอการบริหารงานทั้งมวล”

เอกชัย  กี่สุขพันธ (2528: 169) กลาวสนับสนุนวา  “การบริหารใหหนวยงานตาง ๆ ใน
โรงเรียนดํ าเนินไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพไดมากที่สุดยอมตองอาศัยความรวมมือของฝาย
ธุรการ”

สุภรณ  ประดับแกว (2529: 1) กลาววา “งานธุรการของโรงเรียนมีเนื้องานและความสํ าคัญ
เกีย่วกบัผูบริหารเปนอันมาก  ถาบริหารธุรการไมมีประสิทธิภาพจะเกิดผลเสียหายทางราชการ และ
งานธรุการชวยสนับสนุนสงเสริมงานดานวิชาการใหมีประสิทธิภาพ”
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สรุปวา  งานธรุการเปนงานบริการและอํ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนใหงานดาน
อ่ืน ๆ ภายในโรงเรียนดํ าเนินไปโดยไมมีปญหา  อุปสรรค  เกิดความคลองตัวในการทํ างานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การบริหารงานธุรการ

หลักการสํ าคัญในการบริหารงานธุรการ คือ การวางแผนทํ างบประมาณ จัดหาพัสดุ
ครุภัณฑ  และการจัดบริการอื่นๆที่เกี่ยวของใหเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด

สมพงษ  เกษมสิน (2526: 12-14) และ ธีรวุฒิ  ประทุมนพรัตน (2529: 128-129) ไดกลาว
หลักการบริหารงานธุรการและการเงินไววา  ควรยึดหลักดังนี้

1. หลักความถูกตอง (accuracy principle) เปนหลักการที่ผูบริหารโรงเรียนพึงกระทํ าตาม
กฎหมาย  ระเบยีบและขอบังคับที่กํ าหนด ทั้งนี้เพื่อการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐาน

2. หลักความถูกใจ (satisfaction principle) เปนหลักการที่ผูบริหารจะตองคํ านึงถึง
ธรรมชาติของงานวาเปนงานบริการ  ซ่ึงผูเกี่ยวของกับการทํ างานนี้ตองมีคุณสมบัติสองประการ คือ
บริการดวยทาทางดแีละบริหารดวยวาจาดี ซ่ึงทั้งสองประการนี้จะนํ าไปสูความถูกใจของผูมารับ
บริการ

3. หลักประหยัด (economy  principle) เปนหลักการที่ผูบริหารจะตองควบคุมดูแลและ
จงูใจใหมีการใชทรัพยากร  การบริหารที่เปนเงินและวัสดุอุปกรณตางๆสํ าหรับการเรียนการสอน
อยางประหยัด ในขณะที่ทรัพยากรดังกลาวมีอยางจํ ากัด

4. หลักเปดเผยและไววางใจ (trust  principle) เปนหลักการที่ผูบริหารตองกระทํ า
หลักฐานการเงินและบัญชี  รวมทัง้การบันทึกทุกอยาง  พรอมที่จะใหพิสูจนได  ตรวจสอบได  ผูที่
เกีย่วของกับการตรวจสอบ  สามารถขอตรวจสอบไดตลอดเวลา
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5. หลักประโยชน (utility principle) เปนหลักการที่ผูบริหารตองคํ านึงถึงประโยชนที่เกิด
จากการใชทรัพยากรที่ปนเงิน  การตดัสนิใจจายทรัพยากรดังกลาว  จึงจํ าเปนตองมีขอมูลที่ชวยให
พจิารณาไดวาอะไรจํ าเปนตองจัดหามาใหกอนและหลังตามลํ าดับ

6. หลักประสิทธิภาพ (efficiency  principle)  หมายถึง  การดํ าเนินงานใหเปนไปตามที่
คาดหมายไว  หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง  คือ  การทํ างานที่ตองใหไดรับประโยชนสูงสุด

7. หลักประสิทธิผล (effectiveness  principle) หมายถึง  การพิจารณาผลของการทํ างานที่
สํ าเร็จลุลวงดังประสงค  หรือที่คาดหวังไวเปนหลัก

สรุปไดวา  การบริหารงานธุรการ  คือ  การใหการสนับสนุน  ควบคุม  ตรวจสอบ และ
บริการเพื่อใหการปฏิบัติงานในโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  เกิดความพึงพอใจ  และ
เกดิประโยชนสูงสุดตอการบริหารงานในโรงเรียนทุกดาน

การวางแผนงานธุรการ

การวางแผนเปนหลักการขั้นตนของการบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
กรมสามญัศกึษา  การวางแผนที่ดีจะชวยใหการบริหารงานสํ าเร็จลุลวงไปดวยความราบรื่นไดมีผูให
ความหมายการวางแผนไวมากมาย  อาทิเชน

สนานจิตร  สุคนธทรัพย (2524: 9) กลาววา “การวางแผน คือกระบวนการกํ าหนดทางเลือก
ทีจ่ะดํ าเนินการในอนาคต  เพือ่ใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการโดยวิธีการที่ใหประโยชนสูงสุด”

อุทัย  บุญประเสริฐ (2532: 11) กลาววา “การวางแผน คือ เครื่องมือที่มีความสํ าคัญยิ่งของ
การบริหารที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพ  ถือไดวาเปนงานตั้งแตเร่ิมแรกและเปนงานตอเนื่อง
โดยตลอดในกระบวนการบริหาร  และการจัดการของหนวยงานหรือของระบบบริหารองคการ
ทั้งระบบ”
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เอกชัย  กี่สุขพันธ (2538: 35)  ไดใหความหมายการวางแผนไววา

. . .การวางแผน  คือ  การเตรียมการ หรือ  คาดการณไวลวงหนา  ทํ าใหผูบริหารมี
ความพรอมที่จะปฏิบัติงานหรือกระทํ าอะไรบางอยางในอนาคต  การวางแผนจึงเปน
การตดัสินใจของผูบริหารในเรื่องที่เกี่ยวของกับจะทํ าอะไร (what to do) ท ําอยางไร
(how to do) ท ําเมื่อใด (when to do)   ใหใครทํ า (who is to do it)  ตองการทรัพยากร
อะไร (what is needed to do it) . . .

สรุปไดวา การวางแผน  หมายถงึ  กระบวนการที่ผูบริหารกํ าหนดทางเลือกที่จะดํ าเนินการ
ในอนาคต  เปนการเตรียมความพรอมที่จะปฏิบัติงานเปนระบบมีประสิทธิภาพตั้งแตเร่ิมแรกและ
เปนไปอยางตอเนื่อง  ดังนั้นการวางแผนงานธุรการจึงหมายถึงกระบวนการที่ผูบริหารกํ าหนด
ทางเลอืกที่จะดํ าเนินการเกี่ยวกับงานธุรการไว  เปนการเตรียมความพรอมที่จะปฏิบัติงานธุรการเพื่อ
ใหการบริหารงานเปนระบบ  มีประสิทธิภาพตั้งแตเร่ิมแรกและเปนไปอยางตอเนื่อง

ขอบขายของงานธุรการ

กรมสามัญศึกษา (2532: 7) ก ําหนดใหโรงเรียนในสังกัดดํ าเนินงานวางแผนงานธุรการ
ดงัตอไปนี ้คือ การรวบรวม จัดทํ าระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการและการทํ าแผนงาน
ธุรการ

หลกัการวางแผนงานธุรการ

ผูบริหารทกุคนยอมตองการใหงานในหนาที่ความรับผิดชอบดํ าเนินไปดวยความเรียบรอย
ราบรืน่  และบรรลุเปาหมายที่วางไว  ดังนั้นจึงจํ าเปนตองมีการวางแผน การวางแผนงานธุรการมี
ความส ําคัญอยางยิ่งในการบริหารงาน  ปจจุบันนี้การทํ าอะไรใหสํ าเร็จตามเปาหมายจะตองมี
การวางแผนงานทั้งสิ้น (หนวยศึกษานิเทศน กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9, 2522: 12)
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กรมสามัญศึกษา (2532: 109-114)  ไดสรุปหลักการวางแผนงานธุรการไวดังนี้

1. หลักการกํ าหนดความตองการ  จ ําเปน  หรือ ปญหาใหโรงเรียนวิเคราะหเปรียบเทียบ
นโยบาย  หลักการ  ทฤษฎีหรือหลักวิชากับสภาพปจจุบันในเรื่องนั้น  ถาผลการวิเคราะห
เปรียบเทียบไมตรงกัน  ไมสอดคลองกันก็เปนปญหา  ตองแกปญหา  ถาหากผลวิเคราะห
เปรยีบเทยีบตรงกัน สอดคลองกัน ก็ไมเปนปญหาใหพัฒนา คือ ทํ าใหดีขึ้น มากขึ้น มีอะไรใหมขึ้น

2. หลักในการเลือกทางเลือก  การตดัสนิใจดํ าเนินการใดๆจะตองพิจารณาทางเลือกตางๆ
ดวยการรวบรวมขอมูลและขาวสารที่จํ าเปนตองใช  แลวกํ าหนดทางเลือกที่เปนไปไดหลายๆ ทาง   
น ํามาตรวจสอบ  วิเคราะห  ประเมิน  เพื่อใหไดทางเลือกที่เปนไปไดมากที่สุด

3. หลักในการรวบรวมและจัดทํ าขอมูล  การวางแผนที่ดีจะตองมีขอมูลสารสนเทศใช
ประกอบการดํ าเนินการ  การวางแผนตองอาศัยกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูล
แลวประมวลผลใหเปนสารนิเทศ  จึงจะนํ าสารสนเทศมาวิเคราะหเพื่อนํ าผลไปประกอบ
การวางแผนตอไป  ทัง้นีอ้าจจะจัดระบบขอมูลในโรงเรียนไดดังนี้

3.1 ก ําหนดหนวยงานในโรงเรียนใหมีหนาที่รับผิดชอบจัดทํ าระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการวางแผน

3.2 ก ําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานและบุคลากร  โดยกรมสามัญศึกษา
ไดก ําหนดหนาที่ความรับผิดชอบไวแลว คือ รวบรวมและเก็บรักษาขอมูล  วิเคราะหและประเมินผล
ขอมูล  นํ าขอมูลมาใชและรายงานขอมูล

3.3 ก ําหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่ทํ าหนาที่วางแผน

3.4 มอบหมายงานและสนับสนุนสงเสริม  นเิทศติดตามการทํ างานของสารสนเทศ
เพื่อใชขอมูลวางแผนตอไป
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ขัน้ตอนการวางแผนงานธุรการ

การวางแผนงานธุรการเปนกระบวนการขั้นหนึ่งในการบริหารงานธุรการใหสํ าเร็จลุลวง
ตามวัตถุประสงคและนโยบายที่วางไว  โดยมีขั้นตอนดังนี้คือ

ขั้นที่ 1  ศกึษาสภาพปจจุบันและความตองการ  ผูบริหารจะตองศึกษาในเรื่องตอไปนี้

1.   สภาพปจจุบันของงานโรงเรียน  ผูบริหารควรตรวจสอบวามีขอบกพรองหรือปญหา
อะไร

2. สถานที่ทํ างานของหองธุรการเปนอยางไร  มคีวามแออัดหรือไม  ภายในหองธุรการมี
ความสะดวกมากนอยเพียงใด  หรือมีอะไรบางที่จะตองแกไขปรับปรุง

3. ครุภณัฑที่จะตองใชในหองธุรการมีความพรอมหรือไม  มอีะไรบางที่ยังขาดอยู

4. สภาพความพรอมของบุคลากรที่จะทํ างานธุรการ  ตลอดจนปญหาของครูที่ไมเขาใจ
เร่ืองของงานธุรการที่ตนเองจะตองทํ าอยูเปนประจํ า

ขั้นที่ 2  การวางแผน  เมื่อผูบริหารไดศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในขั้นตอนที่ 1
และมคีวามเขาใจในปญหาตางๆพอมองเห็นแนวทางในการแกปญหาก็ใหเตรียมวิธีการวางแผนเพื่อ
แกไขปญหา  ซ่ึงผูบริหารจะสามารถทํ าไดหลายวิธี  คือ

1. ประชุมครูเพื่อศึกษาปญหางานธุรการในโรงเรียนในรอบปที่ผานมา

2. ใหครูแตละคนหรือแบงกลุมเขียนโครงการเพื่อพัฒนางานธุรการของโรงเรียน

3. ก ําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน  โดยใหมีผูรับผิดชอบในงานธุรการแตละคน

ขัน้ที ่3 การดํ าเนินงานตามแผนและการควบคุม  เมือ่ผูบริหารไดคิดวางแผนกํ าดํ าเนินงาน
เพือ่แกปญหาในขั้นตอนที่ 2 ไวเรียบรอยแลว  ผูบริหารจึงจัดใหมีการปฏิบัติตามโครงการเพื่อ
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แกปญหานั้นๆสิ่งที่ผูบริหารละเลยไมไดเลยในขั้นตอนนี้ คือ

1. การควบคุมและตรวจสอบงานที่ปฏิบัติตามโครงการเปนระยะ

2. ใหความชวยเหลือเมื่องานหรือโครงการใดมีปญหาเกิดขึ้น

3. ประเมินทุกงานโครงการ

ขั้นที่ 4 การประเมิน  ผูบริหารแบงการประเมินงานธุรการออกเปน 3 ระยะ คือ

1. ประเมินผลกอนการดํ าเนินงาน  ผูบริหารสามารถประเมินขอมูลเกี่ยวกับงานธุรการได
กอนเปดภาคเรียนแตละปการศึกษาวางานธุรการแตละดานเปนอยางไร  มสีภาพเปนปจจุบันหรือไม
และประสบปญหาอะไรบาง

2. ประเมินระหวางดํ าเนินการ  งานธรุการเปนงานที่จะตองปฏิบัติใหอยูในสถาพที่เปน
ปจจุบันตลอดเวลา  เพราะฉะนั้นผูบริหารไมควรละเลยและตองตรวจสอบอยูเปนประจํ า

3. ประเมินเมื่อส้ินสุดการดํ าเนินงาน  งานธุรการนั้นถาผูบริหารใหความสนใจ
หมัน่ตรวจสอบและประเมินในระหวางดํ าเนินการอยูเปนประจํ าแลว  อาจกลาวไดวาแทบจะไมตอง
มกีารประเมนิครั้งสุดทายเมื่อส้ินสุดการดํ าเนินงานก็ได  เพราะวางานเปนปจจุบันและเรียบรอย
หมดแลว  แตถึงอยางไรผูบริหารก็ควรประเมินผลงานเพื่อนํ าขอมูลที่บกพรองไปปรับปรุงแกไขให
ดขีึน้ในปการศึกษาตอไป

การวางแผนงานธุรการจะรวมถึงการกํ าหนดขอบขายงานธุรการ  เพื่อใหบุคลากรไดปฏิบัติ
งานตามขอบขายที่ไดกํ าหนดไว  ขอบขายการบริหารงานธุรการโรงเรียนมัธยมศึกษาไดมี
นกัการศึกษากํ าหนดขอบขายงานธุรการพอสรุปไดดังนี้

พนัส  หนันาคินทร (2529: 328) ไดกลาวถึงขอบขายการบริหารงานธุรการ  พอสรุปไดวา
งานเกี่ยวกับงานสารบรรณ  คอื  การติดตอทางจดหมายหรือส่ือมวลชนอื่นๆ  งานเกี่ยวกับการเงิน
คือ  การรับและเบิกจายเงิน  การจัดทํ าบัญชีรายรับ – รายจาย  การซื้อวัสดุครุภัณฑ  ตลอดจน
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การควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินการบัญชีของโรงเรียน  งานเกี่ยวกับการจัดทํ า
งบประมาณประจํ าป  งานเกีย่วกบัการควบคุมพัสดุครุภัณฑ  งานเกี่ยวกับทะเบียนของนักเรียน
ตลอดจนการออกใบรับรองตางๆงานเกี่ยวกับการจัดทํ ารายงานกิจกรรมตางๆแกผูบังคับบัญชาเหนือ
ขึน้ไป  เชน  รายงานประจํ าเดือน  การจัดทํ าสมุดหมายเหตุรายวัน  เปนตน  งานเกี่ยวกับการดูแล
รักษาอาคารสถานที่  ตลอดจนการซอมแซมอาคารสถานที่ และครุภัณฑของโรงเรียนใหอยูใน
สภาพทีเ่รียบรอยอยูเสมอ  งานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ  คือ  การติดตอกับประชาชนในนามของ
โรงเรียน  งานเกี่ยวกับการจัดการรักษาความปลอดภัยใหแกนักเรียน  ในขณะที่อยูในโรงเรียน  งาน
การควบคุมบุคคลที่ไมไดเกี่ยวกับการสอน เชน  คนงานภารโรง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2526: 438) ไดแบงขอบขายการบริหารงานธุรการใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาไว 7 งาน  คือ

1. งานสารบรรณ  คอื งานหนังสือที่เปนหลักฐานสํ าคัญของทางราชการ  งานสื่อสาร
สัมพนัธทัง้ภายในหรือระหวางงาน  โดยยึดหลักปฏิบัติที่เรียกวา  ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ 2526  และระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  พ.ศ 2517
ประกอบดวย

2. งานทะเบียน  เปนงานที่เกิดขึ้นจากระเบียนตางๆของทางราชการที่ตองจดบันทึกเปน
เร่ืองราว  เหตุการณ  ประวัติของบุคคล  วัสดุครุภัณฑ ตลอดจนเอกสารสํ าคัญของทางราชการ เชน
ทะเบยีนนักเรียน  ทะเบียนครุภัณฑ  เปนตน

3. งานการเงิน  เปนงานทีเ่กี่ยวกับการเงินทุกประเภทที่มีและใชในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ไดแก  เงินงบประมาณแผนดิน  เงินบํ ารุงการศึกษา  และเงินนอกงบประมาณอื่นๆ  เชน  เงินลูกเสือ
เนตรนารี  ยุวกาชาด เงินที่มีผูบริจาคโดยมีวัตถุประสงคแนนอน  เปนตน  รวมถึงการไดมา  การเก็บ
รักษา  และการใชจายเงินแตละประเภท  มีกฎหมาย  ระเบียบ  คํ าสั่ง  ขอตกลง  และหนังสือเวียนให
ทราบเพื่อถือปฏิบัติ

4. งานพัสดุ  ไดแก  งานจัดหาพัสดุครุภัณฑ  การเก็บรักษา  การใช  หรือการจํ าหนายเมื่อ
หมดอายุการใชงานทั้งงานกอสราง  ซ่ึงตองยึดหลักตามระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ  พ.ศ 2521 และที่แกไขเพิ่มเติม  (ปจจุบันใชระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
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พ.ศ 2535)

5. งานพิมพและอัดสํ าเนา  หมายถึง  งานพิมพเอกสารตางๆตามระเบียบงานสารบรรณ
และการพิมพเอกสารทางวิชาการ  ประกอบการเรียนการสอน  เพื่ออํ านวยความสะดวกแกครูทุกคน

6. งานสถิติ  เปนงานดานธุรการ  ดานตัวเลขจากแหลงตางๆในโรงเรียนในเชิงสถิติ
บริการเพื่อนํ ามาใชอางอิงและเผยแพรไดทันที

7. งานธุรการทั่วไป  ไดแก  งานธุรการที่ไมไดอยูในงานทั้ง  6  งานที่กลาวมาแลวเพื่อให
การปฏบิตังิานทั่วไปในโรงเรียนดํ าเนินไปดวยดี  เชน  การบริหารงานบุคลากร  การออกคํ าสั่ง         
การรายงานตางๆและงานสวัสดิการ  เปนตน

จํ ารัส  นองมาก (2533: 206) ไดจดัแบงขอบขายของการบริหารธุรการไว 7 งาน  คือ

1. งานสารบรรณ  คอื  งานที่ทํ าเกี่ยวกับหนังสือราชการ  เร่ิมตั้งแต  คิด  ราง  เขียน           
อาง  กฎหมาย  ระเบียบ  พิมพ  จด  จํ า  ทํ าสํ าเนา  สง  รับ  บันทึก  ยอเร่ือง  เสนอ  ส่ังการ  ตอบ      
จดัเก็บเขาที่และคนหา

2. งานทะเบียนและรายงาน  คอื  การจัดทํ าหลักฐานตางๆและบันทึกไวเพื่อสะดวกใน
การ คนควา  อางองิ  วางแผน  แกปญหา  หรือดํ าเนินการบริหารใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
หนวยงาน

3. งานเกีย่วกับการรักษาความปลอดภัย  คอื  มาตรการที่กํ าหนดขึ้นเพื่อดํ าเนินการใน
การพิทักษรักษา  คุมครองปองกันสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ  ขาราชการ  สวนราชการ  และ
ทรัพยสินของแผนดินใหพนจากการรั่วไหลจารกรรม  การกอวินาศกรรม  และการกระทํ าอื่นใดที่มี
ผลกระทบกระเทือน  หรือเปนภัยตอความมั่นคงของชาติ

4. งานประชาสัมพันธ  คอื  การดํ าเนินการเผยแพรขาวสารนโยบาย  วัตถุประสงคหรือ
เร่ืองอืน่ๆตามสมควร  เพื่อจูงใจใหเขาเห็นดวย  หรือใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมนั้นๆจะไดรับ
การสนับสนุนจากประชาชนในชุมชนไดเปนอยางดี
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5. งานงบประมาณ  คอื  แนวทางหรือแผนการดํ าเนินงานสํ าหรับผูปฏิบัติงานนั้นๆโดยให
เสยีคาใชจายนอยที่สุด  สามารถบรรลุถึงเปาหมายที่วางไว  ตลอดจนสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การด ําเนนิงาน นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือสํ าคัญในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชน
สูงสุดไดอีกดวย

6. งานการเงินและบัญชี  คอื  งานที่เกี่ยวกับการรับเงิน – จายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ
การนํ าสงเงิน  การตรวจสอบการเงินทุกประเภทของสวนราชการ  พรอมทั้งการบันทึกรายการ
การเงินลงในบัญชีประเภทตางๆ

7. งานพัสดุ  คอื การซื้อ  การจาง  การซอมแซม  และการบํ ารุงรักษา  การจัดทํ าการ
แลกเปลี่ยน  การเชา  การควบคุมพัสดุใหอยูในสภาพที่พรอมในการใชงาน

สุรพันธ  ยันตทอง (2529: 165) ไดจดัแบงประเภทงานธุรการของโรงเรียนที่สํ าคัญไว
7 ประการ พอสรุปไดดังนี้  งานสารบรรณเปนงานที่เกี่ยวกับการรับ สง หนังสือ  การโตตอบและ
การเกบ็รักษาหนังสือ  งานการเงินเกี่ยวกับการรับเงิน  การจายเงิน  การบัญชี  และการซื้อวัสดุ
ครุภณัฑ  งานการจัดงบประมาณประจํ าปเกี่ยวกับการจัดงบประมาณ  รายจายของเงินงบประมาณ
แผนดนิ  เงินนอกงบประมาณแผนดิน  งานการควบคุมพัสดุครุภัณฑใหเปนไปตามระเบียบของทาง
ราชการ  งานทะเบียนนักเรียน  เปนงานเกี่ยวกับการจัดทํ าทะเบียนนักเรียน  การออกใบรับรองและ
ใบสทุธิ  งานดูแลอาคารสถานที่  และการควบคุมดูแลงานภารโรง  การดูแลรักษาอาคารสถานที่ให
สะอาดสวยงามใชการไดดีอยูเสมอ  รวมทั้งการควบคุมดูแลงานภารโรง  งานประชาสัมพันธเปน
งานทีส่รางความเขาใจอันดีระหวางบุคลากรในโรงเรียนกับชุมชน  เชน  การเผยแพรขาวสาร  และ
ผลงานของนักเรียนตลอดจนการติดตอกับผูปกครอง  เปนตน

ภิญโญ  สาธร (2526: 340) ไดกลาววา  “งานธุรการโรงเรียนประกอบดวยงานสารบรรณ
การเงิน  การบัญชี  อาคารสถานที่  การใหบริการตางๆแกครู  นักเรียน  ผูปกครอง  และประชาชน
ตลอดจนสวนราชการอื่นๆที่เกี่ยวของกับโรงเรียน”
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กรมสามัญศึกษา (2532: 7-8) ก ําหนดขอบขายของงานธุรการไวดังนี้

1. การวางแผนงานธุรการ  เปนการรวบรวมและจัดทํ าระเบียบแนวปฏิบัติและแผนงาน
ธุรการ

2. การบริหารงานธุรการ  เปนการกํ าหนดหนาที่ความรับผิดชอบ  การจัดบุคลากรให
เหมาะสมกับลักษณะงาน  และการจัดสถานที่เหมาะสมและปลอดภัย

3. การบริหารงานสารบรรณ  ไดแก  การลงทะเบียนรับ–สง เอกสารและหนังสือราชการ
โตตอบหนังสือราชการ  การเก็บรักษาและทํ าลายหนังสือราชการ

4. การบริหารงานการเงินและบัญชี  ไดแก  การทํ าหลักฐานการเงินและการบัญชี
การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารการเงิน  การใชจายแตละประเภท

5. การบริหารงานพัสดุ  ไดแก  การจัดซื้อจัดจาง  การจัดทํ าบัญชีวัสดุและทะเบียน
ครุภัณฑ  การปรบัซอมและบํ ารุงรักษา  การตรวจสอบพัสดุประจํ าป  และการจํ าหนายพัสดุ

6. การบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการครูและลูกจาง  เปนการจัดทํ าทะเบียน
ประวตัขิาราชการและลูกจาง  การจัดทํ าทะเบียนที่ราชพัสดุและการจัดทํ าหลักฐานการปฏิบัติ
ราชการ

7. การประเมินผลงานธุรการ ไดแก ใหมีคณะกรรมการประเมินและมีการนํ าผล
การประเมินไปใชในการปรับปรุงงาน

ขอบขายธุรการในโรงเรียนมีมากมายหลายประการ  เปนงานที่ผูบริหารและผูชวยผูบริหาร
จะตองรับผิดชอบบริหารงานใหสํ าเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ

ผูวจิยัตองการที่จะศึกษาการบริหารงานธุรการในโรงเรียนในงานที่เกี่ยวของกับโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกดักรมสามัญศึกษา  ซ่ึงกรมสามัญศึกษาไดใหขอบเขตงานธุรการ คือ การบริหาร
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งานธุรการการวางแผนธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานวัสดุครุภัณฑ งานทะเบียน
และสถิติขาราชการและลูกจาง  งานประเมินผลงานธุรการ

การบริหารงานสารบรรณ

งานสารบรรณ  เปนงานงานหนึ่งในงานฝายธุรการโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญ-
ศกึษา งานสารบรรณนับวามีความสํ าคัญมาก  เพราะการดํ าเนินงานของโรงเรียนในดานตาง ๆ ไมวา
จะเปนดานการบริหารงานทั่วไป  งานวิชาการ งานปกครองนักเรียน งานบริการ และงานโรงเรียน
กบัชมุชน  จํ าเปนตองเกี่ยวของกับการออกจดหมาย  หนังสือ  เอกสาร  หรือบันทึกตาง ๆ ทั้งสิ้น
ไดมผูีใหความหมายงานสารบรรณไวดังนี้

กิติมา  ปรีดีดิลก (2532: 135-136) ใหความหมายของงานสารบรรณ  คือ “งานที่เกี่ยวกับ
หนงัสอืนับตั้งแตการคิด  ราง  เขียน  แตงพิมพ  จด  จํ า  ทํ าสํ าเนา  สง  รับ  บันทึก  ยอเร่ือง  ส่ังการ
ตอบเก็บเขาที่  และคนหา  การยืม  ตลอดจนการทํ างาน”  ซ่ึงสอดคลองกับ จํ ารัส  นองมาก (2533:
210) ไดใหความหมายของงานสารบรรณวา  “หมายถึง  งานที่ทํ าเกี่ยวกับหนังสือราชการเริ่มตั้งแต
คดิ ราง  เขียน  แตง  อางกฎหมาย  ระเบียบ  พิมพ  จด  จํ า  ทํ าสํ าเนา  สง  รับ  บันทึก  ยอเร่ือง  เสนอ
ส่ังการ  ตอบ  จัดเก็บเขาที่และคนหา”  และไดกลาววา  ผูที่ทํ าหนาที่เกี่ยวกับงานสารบรรณใหเปน
ไปดวยดีมีประสิทธิภาพจะตองมีความรูความสามารถพอสรุปได   ดังนี้

1. เจาหนาที่งานสารบรรณ  ตองรูระเบียบงานสารบรรณและตองตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบ
และชวยกันแกไขดัดแปลงใหดียิ่งขึ้น  และตองมีเครื่องมือเครื่องใชสํ าหรับงานสารบรรณให
เพียงพอ

2. เจาหนาที่งานสารบรรณตองรูงานธุรการดวย  เชน  การติดตอ  โตตอบ  ประสานงาน
รูจกักาละเทศะ  รูจักหนักเบา  ตํ่ าสูง  มีความคลองแคลววองไว  เพื่อใหเกิดผลดีแกงาน และเปนที่
พอใจแกทุกฝายที่รวมดวย

3. เจาหนาที่ประสานงานสารบรรณตองมีความรูภาษาไทยดี  รูจกัตัวสะกด  การันต       
วรรคตอนแมนยํ า  ศพัทและคํ าแปลงในปทานุกรม  หรือพจนานุกรมยิ่งมีความรูภาษาตางประเทศ
ดวยยิ่งดี  และรูหลายภาษายิ่งดีมาก  ตองมีความละเอียดรอบคอบสุขุม  และรวดเร็ว  ถาจะเขียน



20

หนังสือตองเขียนใหส้ันที่สุด  แตไดความมากที่สุด

4. เจาหนาที่งานสารบรรณตองจัดระเบียบงานหนังสือใหเรียบรอย  อยาปลอยปละละเลย
หรือทอดทิ้ง  เพราะจะท ําใหงานหนังสือเหลานั้นยุงเหยิงสลับซับซอน  คนหาก็ยาก  และเปนเหตุ
ท ําใหเสียเวลาคนหาหรือไมทันความตองการ  ดงันัน้จงึจํ าเปนตองมีวิธีการจัดระเบียบใหเขาระบบ
เพือ่ความเรียบรอย  เมื่ออางถึงก็คนหาไดรวดเร็ว  เปนการประหยัดเวลา  แรงงาน  และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

หวน  พินธุพันธ (2528: 60) ใหความหมายไววา “งานสารบรรณ  คือ  งานที่เกี่ยวกับการ
บริหารเอกสาร  เร่ิมตั้งแต  การจัดทํ า  การรับ  การสง  การเก็บรักษา  การยืม  จนถึงการทํ าลาย”
และกลาวถึงผูที่ทํ าหนาที่เกี่ยวกับงานสารบรรณจะตองมีความรูความสามารถ  พอสรุปไดดังนี้

1. ตองรูระเบียบงานสารบรรณ  และตองตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบและชวยแกไขดัดแปลง
ใหดียิ่งขึ้น  และตองมีเครื่องมือเครื่องใชสํ าหรับงานสารบรรณใหเพียงพอดวยก็จะดีมาก

2. ตองรูงานธุรการ  เชน  การติดตอ  โตตอบ  ประสานงานรูจักกาลเทศะ  รูจักหนักเบา
ตํ่ าสูง  มคีวามแคลวคลองวองไว  เพื่อใหเกิดผลดีแกการงาน  และเปนที่พอใจแกทุกฝายที่รวมดวย

3. ตองมีความรูภาษาไทยดี  รูจกัตวัสะกด  การันต  วรรคตอนแมนยํ า  ศัพทและคํ าแปล
ในปทานุกรม  หรือพจนานกุรม  ยิ่งมีความรูภาษาตางประเทศดวยยิ่งดี  และรูหลายภาษายิ่งดีมาก
ตองมีความละเอียด  รอบคอบ  สุขุม  และรวดเร็ว  ถาเขียนหนังสือตองเขียนใหส้ันที่สุด แตได
ใจความมากที่สุด

4. ผูเปนหัวหนางานสารบรรณ  ตองสอดสองผูใตบังคับบัญชาใหมีงานทํ า  คือ  รูจักปอน
งานอยาใหวางงานมากนัก  ทกุคนควรจะไดมีงานทํ า

5. ตองจัดระเบียนงานหนังสือใหเรียบรอย  อยาปลอยปละละเลย  หรือทอดทิ้งไว  เพราะ
จะท ําใหงานหนังสือเหลานั้นยุงเหยิง  สลับซบัซอน  ทับถม  เกะกะ  คนหายาก  และเปนเหตุใหเสีย
เวลา คนหา  หรือไมทันความตองการ
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กองเทพ  เคลือบพนิชกุล (2526: 69) ไดอธิบายวา  งานสารบรรณเปนหัวใจสํ าคัญของ
การปฏิบัติงานราชการทุกหนวยงานที่ผูบริหารและผูรับผิดชอบในดานนี้  จะตองเรียนรูและเขาใจ
ทัง้ยงัสามารถปฏิบัติตามระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ 2526  ไดถูกตอง
ครบถวน  ดงันั้นการจัดระเบียบ งานสารบรรณของหนวยงานตางๆจึงมีความสํ าคัญและมีความ
จ ําเปนอยางยิ่ง  พอสรุปไดดังนี้

1. การปฏบิัติงานของหนวยงานราชการและหนวยงานเอกสารตาง ๆ จะตองมีการติดตอ
ส่ือสาร  ส่ังการ  หรือประสานงานจํ าเปนตองอาศัยหนังสือราชการทั้งสิ้น  และเมื่องานเจริญขึ้น
หรือด ําเนนิงานยิ่งนานวันเขาหนังสือติดตอก็ยิ่งจํ านวนมากขึ้นเปนเงาตามตัว  เมื่อมีหนังสือเอกสาร
ตดิตอมากขึ้น  การจัดหนังสือเขาเปนระบบ  หรือจัดตามระเบียบงานสารบรรณยิ่งมีความจํ าเปน
อยางมาก

2. การจัดหนังสือเขาเปนระบบ  ตามระเบียบงานสารบรรณนั้นยอมใหประโยชนใน
หนวยงานเปนเอนกประการ  โดยเฉพาะการตรวจคนเอกสารยอมกระทํ าไดสะดวกรวดเร็ว
ประหยัดเวลา  ทํ าใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง

3. ระเบียบงานสารบรรณ  กอใหเกดิประโยชนในดานการประสานงานแกหนวยงาน
ตางๆ  ทัง้นี้เพราะระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  ไดกํ าหนดรูปแบบและวิธี
ปฏิบตัเิกีย่วกบัหนังสือไวเปนมาตรฐานเดียวกัน  ยอมจะทํ าใหการติดตอส่ือสารหรือ
การประสานงานระหวางหนวยงานตางๆยอมสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

กรมสามัญศึกษา (2532: 7) ไดก ําหนดใหโรงเรียนในสังกัดดํ าเนินการบริหารงาน
สารบรรณในเรื่องตอไปนี้  คอื  การลงทะเบียนรับ – สง เอกสารและหนังสือทางราชการ
การโตตอบหนังสือราชการ  การเกบ็รักษาและการทํ าลายหนังสือราชการ  และการจัดบริการ
เกีย่วกับงานสารบรรณ

พนัส  หนันาคินทร (2524: 309) ไดกลาวถึงงานสารบรรณวา

. . .งานสารบรรณ  ไดแก  งานที่ติดตอกับองคกรและบุคคลทั้งหลายทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ดวยเครื่องมือตางๆ เชน  จดหมาย  โทรเลข  โทรศัพท  เปนตน  เพื่อเปนหลักฐาน
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ในการเก็บ  คน  และอางอิง  และการใชลายลักอักษรในรูปของบันทึกและจดหมายทาง
ราชการ. . .

สุรพันธ  ยันตทอง (2526: 207)  ไดกลาวถึงงานสารบรรณวา

. . .งานสารบรรณ  ไดแก  การโตตอบ  การเก็บรักษา  การรับ  การสงหนังสือทางราชการ
และองคการที่เกี่ยวของกับโรงเรียน  การยืม  การทํ าลายหนังสือ  และการทํ าบัญชีรับ – สง
เก็บใหเรียบรอย  ออกเลขหนังสือตางๆ  ใหเปนระเบียบการทํ ารายงานการศึกษาตางๆ
การออกแบบสํ ารวจที่เกี่ยวของซึ่งอาจมีอยูเสมอ  การตรวจสอบเวลาปฏิบัติราชการของครู
และคนงานภารโรง  เสนอความคิดเห็นใหผูบริหารไดปฏิบัติหรือติดตอกับหนวยงานอื่นใน
สายงานของตน  การท ําหนาที่ในดานการแจงขอสนเทศตางๆที่เกี่ยวกับครูอาจารย นักเรียน
และคนงานภารโรง. . .

สํ านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร (2533: 2-19) ไดกลาวถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
สารบรรณไว 3 ประการ  คือ  ชนิดของหนังสือ  การรับและสงหนังสือ  การเก็บรักษา ยืม และ
การทํ าลายหนังสือ  พอสรุปไดดังนี้

1. ชนิดของหนังสือราชการ  ไดแก

1.1 หนังสือภายนอก  คอื  หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธี  โดยใชกระดาษ
ตราครุฑ  เปนหนงัสือติดตอระหวางสวนราชการ  หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใช
สวนราชการหรือที่มีถึงบุคคลภายนอก

1.2 หนังสือภายใน  คอื  หนังสือที่มีไปมาระหวางราชการภายในกระทรวง  ทบวง
กรม  หรือจงัหวดัเดยีวกัน  โดยใชกระดาษบันทึกขอความสวนการเขียนแลวแตกระทรวง  ทบวง
กรม  ใดจะก ําหนดขึ้นใชตามความเหมาะสม  หรือจะใชกระดาษตราครุฑโดยมีหัวขอตามแบบ
หนงัสือภายนอกก็ได
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1.3 หนังสือประทับตรา  คอื  หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาของ
สวนราชการระดับกรมขึ้นไป  เปนหนงัสอืที่ใชไดทั้งภายนอกและภายใน  โดยใหขาราชการ
ตํ าแหนง  หวัหนา  กอง  หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปเปน
ผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํ ากับตรา

1.4 หนังสือส่ังการ  ม ี3 ชนิด  ไดแก คํ าสั่ง  ระเบียบ  และขอบังคับสํ าหรับคํ าสั่ง คือ
บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการ  ใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย  ใชกระดาษตราครุฑ
สวนระเบียบ  คอื  บรรดาขอความที่มีผูมีอํ านาจวางไวโดยอาศัยอํ านาจหรือไมก็ไดเพื่อถือเปนหลัก
ในการปฏิบัติงานประจํ าคลายกับขอบังคับ ใชกระดาษตราครุฑ  และขอบังคับ  คือ  บรรดาขอความ
ทีผู่มอํี านาจหนาที่กํ าหนดใหใชโดยอาศัยอํ านาจของกฎหมายที่บัญญัติใหกระทํ าได  ใชกระดาษ
ตราครุฑ

1.5 หนังสือประชาสัมพันธ  ม ี 3 ชนิด  ไดแก  ประกาศ  แถลงการณ  และขาว
สํ าหรับประกาศ  คือ  บรรดาขอความที่ทางราชการหรือหนวยงานประกาศใหทราบเพื่อปฏิบัติ
สวนแถลงการณ  คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อความเขาใจในกิจการของรัฐ  หรือ
เหตกุารณใดๆใหทราบชัดเจนโดยทั่วกัน  และขาว  คือ  บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นเสมอควร
เปดเผย  เพื่อแจงเหตุการณที่ควรสนใจใหทราบ

2. การรับสงหนังสือราชการ  ไดแก

2.1 หนังสือรับ  คอื  หนังสือหรือเอกสารของทางราชการแตละหนวยงานจะตองทํ า
หลักฐานไวทุกขั้นตอน  จะตองมีทะเบียน รับ สงหนังสือ  เพื่อใหทราบวาหนังสือนั้นรับเขามา
เมื่อไร  ไดด ําเนินการไปแลวอยางไร  ถาเปนหนังสือราชการปกติ  ใหผูรับเปดผนึกและลงชื่อรับ
ถาเปนหนังสือลับ  จะตองปฏิบัติตามระเบียบ  วาไดการรักษาความลับของทางราชการ  ประทับตรา
หรือเขียนวัน   เดือน  พ.ศ  ที่รับหนังสือมุมบนดานขวา  ถาเปนหนังสือดวนใหเขียนเวลาที่รับ
หนงัสอืไวดวยแลวเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อดํ าเนินการตอไป

2.2 การสงหนังสือ  คอื  หนังสือที่สงไปภายนอกหนวยงาน  เมื่อผูบังคับบัญชาลงชื่อ
ในหนังสือแลว  ใหดคูวามเรียบรอย  ลงทะเบียนหนังสือสง  ลงเลขที่  วัน  เดือน  พ.ศ บรรจุซอง
หนังสือที่จะสงออก  ถาเปนหนังสือดวน หรือดวนมาก ใหลงคํ าวา ดวน หรือ ดวนมาก ไวที่กึ่งกลาง
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ซองในระดับเดียวกับเลขที่

3. การเก็บรักษา  ยมื  และทํ าลายหนังสือ  ไดแก

3.1 การเก็บรักษา  ซ่ึงแบงออกเปนการเก็บระหวางปฏิบัติ  คือ  การเก็บหนังสือที่
ปฏิบัติยังไมเสร็จ  ใหอยูในความรับผิดชอบของเจาของเรื่อง  โดยใหกํ าหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสม
ควรแยกเรื่องเก็บไวเปนแฟม  และการเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว  คือ  การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จ
เรียบรอยแลว  และไมมอีะไรที่จะตองปฏิบัติตอไปอีก  ใหเก็บเขาที่เปนแฟมเฉพาะเรื่อง  เพื่อสะดวก
ตอการ คนควาตอไป  จะตองระมัดระวังรักษาใหอยูในสภาพที่ดี  เรียบรอย  ถาชํ ารุด  เสียหาย  ตอง
รีบซอมใหสภาพคงเดิม  หากสญูหายจะตองหาสํ าเนามาแทน  ใหครบบริบูรณ

3.2 การยืม  แบงออกเปน 2 ประเภท  คือ การยืมหนังสือราชการภายในหนวยงาน
เดียวกัน  คอื  ผูยมืจะตองเปนขาราชการที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการชั้นหัวหนา
แผนกผูด ําเนนิการเรื่องนั้น  และผูอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนาสวนราชการใชหัวหนาแผนกขึ้นไป
ยมื  การยืมผูมายืมและขอรับเรื่อง  ตองเปนขาราชการที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ
ระดบักองขึ้นไป  และผูอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนาสวนราชการระดับกองขึ้นไป  หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายหามมิใหบุคคลภายนอก ยืม ดู  หรือคัดลอกหนังสือราชการ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
หวัหนาสวนราชการระดับกองขึ้นไป

3.3 การทํ าลายหนังสือราชการ  ตามปกตหินังสือราชการใหเก็บรักษาไวไมนอยกวา
10 ป เวนแตเร่ืองที่ไมมีประโยชนเปนเรื่องธรรมดาจะไมถึง  10  ปก็ได  หนังสือที่ตองการเก็บรักษา
เปนหลักฐานของทางราชการตลอดไป  มลัีกษณะดังนี้  เชน เกี่ยวกับประวัตศาสตร  สถิติ
ขนบธรรมเนียมประเพณี  หลักฐานทางการเงิน  การทํ าลายหนังสือราชการจะตองมีคณะกรรมการ
ด ําเนินการอยางนอย  3  นาย

ลักษณะที่ดีของงานสารบรรณ

กมล  ชูทรัพย และเสถียร  เหลืองอราม (2527: 103) กลาววา  งานสารบรรณที่ดีจะตองมี
ลักษณะดังนี้  คือ
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1. ปฏิบัติไดรวดเร็ว  ประหยัดเวลา

2. หาวิธีลัดในการราง และโตตอบ  รับ  สง  เก็บ  คน  ทํ าลายหนังสือ  เพื่อประหยัด
แรงงานและประหยัดกระดาษพิมพ  นอกจากนั้นหนังสือโตตอบทุกๆฉบับจะตองไดความสมบูรณ
ประณีต  สะอาด  ชัดเจน  มีระเบียบ  และเปนมาตรฐาน

3. รางหนังสือ  โตตอบ  ไดรวดเร็ว  ถูกตอง  ไมตองแกไขเพิ่มเติมอีก

4. เมือ่ไดรับหนังสือแลวลงบัญชีไดถูกตองตามแนวที่กํ าหนดไวแลว  รีบรวมเสนอเพื่อให
ผูมีอํ านาจรีบพิจารณาออกความเห็น  หรือส่ังการในโอกาสแรกๆ  รีบประชุมปรึกษาหารือ  รีบตอบ    
รีบสงออก

5. เก็บเรื่องเปนระเบียบ  ตดิตามเรื่องไดงาย  โดยบัตรสอบถาม  หรือคนจากหลักฐานตาม
ระเบียบที่กํ าหนดไว

6. หนงัสอืโตตอบที่ใชขอความเหมือนๆกันเปนประจํ าตองพิมพแบบฟอรมไวเปนแบบ
ตายตัว  เวนชองวางไวสํ าหรับกรอกเฉพาะขอความที่เปลี่ยนแปลงได  ซ่ึงจะเปนการทุนแรงและ
ประหยัดเวลาไดมาก

7. ขอความที่จะจดใหถูกตอง  รวดเรว็  ตองใชจดดวยตัวชวเลขหรือเครื่องบันทึกเสียง

กรมสามัญศึกษา (2522: 18) ไดกลาวถึงสิ่งจํ าเปนสํ าหรับงานสารบรรณควรประกอบดวย

1. เจาหนาที่ธุรการ  ผูท ําหนาที่สารบรรณและธุรการไดดีจะตองมีความรูภาษาไทยดี  รูจัก
สะกด  การนัต  วรรคตอน  แมนยํ าศัพท   และคํ าแปล  ในปทานุกรม  หรือพจนานุกรม  ยิ่งมีความรู
ภาษาตางประเทศดวยยิ่งดี  มคีณุสมบัติเฉพาะตัว  คือ ตองมีความสะอาด  ละเอียด  รอบคอบ  สุขุม
และรวดเร็ว  เขยีนไดส้ันแตไดความมากที่สุด

2. พนกังานพิมพดีด  พนกังานพิมพดีดที่ดีควรมีความรู ความสามารถในการพิมพหนังสือ
ไดรวดเร็วถูกตอง  และตองมีคุณสมบัติดังนี้
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2.1 มคีวามรูทางดานอักษรศาสตรดี

2.2 มคีวามรูหนังสือราชการอยางถูกตอง

2.3 รูช่ือสวนราชการอยางถูกตอง

2.4 เขาใจขอความในหนังสือ  จดัวรรคตอนไดถูกตอง

2.5 รูจักการอานลายมือผูรางที่เกี่ยวของไดดี

2.6 รูจกัใชกระดาษที่เหมาะสม

2.7 รูจกัฟอรมการวางรูปหนาใหเหมาะสมและงดงาม

2.8 รูจกัรักษาเครื่องพิมพดีดใหอยูในสภาพเรียบรอย

3. เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ  จะตองจดัใหมีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณที่จะใชเกี่ยวกับ
งานสารบรรณใหเพียงพอที่จะหยิบใชได เชน กระดาษ  ดนิสอ กระดาษไข ยางลบ
เครื่องเย็บกระดาษ  เปนตน

สรุปวาการบริหารงานสารบรรณ  เปนงานเกี่ยวกับหนังสือ  เอกสารทางราชการที่ใชติดตอ
ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียนนั้น  แตการจัดทํ าการรับสง  การเก็บรักษา  การยืม จนถึงการทํ าลาย
ทัง้ผูบริหารและผูชวยผูบริหารเพิกเฉยไมเอาใจใสติดตามกํ ากับดูแลหนังสือ  ราชการก็จะเกิดความ
เสยีหายทัง้แกตัวเองและทางราชการ  งานสารบรรณ  จะตองปฏิบัติไดรวดเร็ว  ถูกตอง  ประหยัด
เวลา  ทรัพยากร  การจัดใหมีวิทยาการใหมมาเสริมใหเกิดความคลองตัว
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การบริหารงานการเงินและบัญชี

งานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี  เปนบริการซึ่งตองปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย  ขอบังคับ
มตคิณะรัฐมนตรี  จํ าเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารโรงเรียน  ผูชวยผูบริหารโรงเรียน  ฝายธุรการ  เจาหนาที่
การเงนิ  และเจาหนาที่บัญชีจะตองสนใจและศึกษาระเบียบวิธีปฏิบัติใหเขาใจถองแททั้งนี้เพื่อ
ปองกันไมใหความผิดพลาดเกิดขึ้นได  โดยมผูีใหทัศนะในเรื่องการเงินและการบัญชีไวดังนี้

พนัส  หนันาคินทร (2524: 262) ไดอธิบายวา “. . .การเงินและการบัญชีไดแก การรับ
การเบกิจาย  การจัดทํ าบัญชี  การรับจายเงิน  ตลอดจนถึงการควบคุมและการตรวจสอบเกี่ยวกับ
การเงินและบัญชีของโรงเรียน. . .”

นิพนธ  กนิาวงศ (2526: 75) อธิบายวา  “. . .งานการเงินของโรงเรียนประกอบดวย  การรับ
การเบกิจายเงิน  การทํ าบัญชี  ตลอดจนการควบคุมและการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินโรงเรียน. . .”

รุง  พูลสวัสดิ์ (2527: 75) ไดใหความหมายงานการเงินวา

. . .หมายถงึ งานที่เกี่ยวกับการเงิน การจายเงิน การรักษาเงิน การนํ าสงเงินและ
การตรวจสอบการเงินทุกประเภทของสวนราชการตามวิธีการที่กฎหมายแบบแผนทาง
ราชการกํ าหนดไว  สวนงานบัญชี  หมายถึง  การจดบันทึกรายการ  การเงินในบัญชี
ทะเบียนตางๆ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ  รวมท้ังการเก็บรักษาสมุดบัญชี  ทะเบียน
เอกสารเกี่ยวกับการเงินทั้งหมด. . .

เอกชัย  กี่สุขพันธ (2528: 179)  ไดใหความหมายวา “. . .การบริหารการเงิน คือ การดํ าเนิน
การตางๆ เพือ่ใหไดเงินมาใชจายการวางแผนเกี่ยวกับการเงิน  การจายและการควบคุมเกี่ยวกับ
การใชจายในการบริหารการศึกษานั้น  อาจจะมาจากหลายๆทางดวยกัน เชน  คาเลาเรียน  คาบริจาค
จากสมาคมหรือมูลนิธิหรือบุคคล. . .”
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ขอบขายของการบริหารงานการเงินและการบัญชี

กรมสามัญศึกษา (2532: 7) ไดก ําหนดใหโรงเรียนมัธยมศึกษาดํ าเนิน การบริหารงาน
การเงินและการบัญชี  ดงัตอไปนี้  คือ การทํ าหลักฐานการเงินและการบัญชี  การเก็บรักษาเงินและ
เอกสารการเงิน  และการใชจายเงิน

กิติมา  ปรีดีดิลก (2532: 145-152) ไดก ําหนดขอบขายและประเภทของเงินและการจัดทํ า
บญัชีการเงินของโรงเรียน ไว 2 ประเภท

1. เงินงบประมาณ  ไดแก เงินงบกลาง  แตละวันรายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ

2. เงินนอกงบประมาณ ไดแก เงนิอืน่ทีใ่ชในราชการแตไมไดรับจากเงินงบประมาณ
แผนดิน ไดแก  เงนิบ ํารุงการศึกษา  เงินที่มีผูบริจาคใหโดยมีวัตถุประสงค  เงินลูกเสือ  เงินยุวกาชาด   
เงินโครงการอาหารกลางวัน

แนวปฏบิตัเิกีย่วกับการรับและจายเงินมีแนวปฏิบัติดังนี้ การรับและเบิกจายเงินงบประมาณ
และการเกบ็รักษาเงินงบประมาณ  ใหยึดถือระเบียบวาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณรายจาย   
พ.ศ 2507  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ 2512 (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2513 (ฉบับที่ 4) พ.ศ 2514
(ฉบบัที่ 5) พ.ศ 2515 (ฉบับที่ 6) พ.ศ 2518 และ(ฉบับที่ 7) พ.ศ 2519

บัญชีโรงเรียน

บญัชหีรือระบบบัญชีสํ าหรับการรับและการจายเงินของโรงเรียนมีความสํ าคัญและมี
ความ จํ าเปนตอการบริหารงานคลังโรงเรียนอยางยิ่ง  เพราะบัญชีเปนเครื่องบงชี้ถึงสถานภาพทาง
การเงนิของโรงเรียน  เปนเครื่องมือในการตรวจสอบ  นอกจากนี้บัญชียังสามารถเปนหลักฐานเพื่อ
อางองิประกอบการประมาณการรายรับ  และรายจายของโรงเรียนในอนาคตดวย  จะเห็นวาบัญชี
โรงเรียนจัดทํ าขึ้นดวยวัตถุประสงค  พอสรุปไดดังนี้

1. เปนการปองกันรักษาเงินหรือกองทุนโรงเรียนใหพนจากการสูญหาย  ขโมย  สูญเปลา
หรือไมไดนํ ามาใชใหเปนประโยชน
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2. เปนการควบคุมงบประมาณของโรงเรียน

3. เปนการเตรียมขอมูลในการบริหารงาน  ซ่ึงมคีวามจํ าเปนในการกํ าหนดนโยบายของ
โรงเรียน

4. เปนการเตรียมขอมูลอันเปนประโยชนในการบริหารระบบโรงเรียนของรัฐบาล

5. เพือ่เปนการเตรียมขอมูลสํ าหรับหนวยงานเหนือขึ้นไป

6. เปนการแสดงความถูกตองกับกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับการบริหารการเงินโรงเรียน

โดยปกติแลวโรงเรียนจะมีบัญชีบันทึกทางการเงินดังตอไปนี้

1. แผนการคลังโรงเรียน  ซ่ึงจะตองมีลักษณะผสมผสานสอดคลองกับแผนการศึกษาของ
โรงเรียน

2. บัญชีคุมเงิน ซ่ึงมคีวามจํ าเปนสํ าหรับบันทึกการปฏิบัติงานทางดานการเงินที่จะตอง
เกีย่วของกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ ของโรงเรียน

3. บัญชีรับเงิน  โดยทีโ่รงเรียนจะตองรับเงินจากแหลงตางๆมากมาย  โรงเรียนจึงจํ าเปน
ตองมีบัญชีรับเงิน  บญัชรัีบเงินมีประโยชนในการบริหารและการวางแผนงานโรงเรียน

4. บัญชีรายจายเพราะโรงเรียนจะตองทํ างานตามหนาที่  วตัถุประสงค  โครงการ
กจิกรรมและหนวยงานหลายอยาง  บญัชรีายจายเปนบัญชีที่มีประโยชนในการบริหาร  การวางแผน
และการวิเคราะห  หรือประมาณการรายจายของโรงเรียนในอนาคต

5. บญัชีเงินอุดหนุน  เปนบัญชีที่มีความสํ าคัญในการบันทึกการจัดการทางการเงินของ
กจิกรรมพิเศษ  ซ่ึงไมควรบันทึกลงในบัญชีรายรับและรายจายของโรงเรียน
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6. หลักฐานตนฉบับ  จะตองมเีนือ้หาสาระจัดแยกประเภทไวอยางดี  การตรวจสอบบัญชี
ของหนวยงานระดับสูงจะไมเปนผลสํ าเร็จหากหลักฐานตนฉบับไมเรียบรอยหรือสูญหาย

7. รายงานการเงิน  เปนรายงานที่บรรจุขอมูลตางๆที่สรุปจากบัญชีทุกชนิดในแตละชวง
เวลา  ซ่ึงจะตองบันทึกไวใหเขาใจงายเพื่อที่จะรายงานใหหนวยงานระดับสูง  หนวยงานที่เกี่ยวของ
และสาธารณชนทราบฐานะทางการเงินของโรงเรียน

สํ าหรับระบบบัญชีการคลังของโรงเรียนที่เปนหนวยงานยอย  ตองปฏิบัติตามวิธีการบัญชี
ตามระบบบัญชีของหนวยงานยอยตามแบบของกระทรวงการคลังทั้งสิ้น  ลักษณะของระบบบัญชี
ของหนวยงานยอยเปนระบบบัญชีคู  แตไดรวมสมุดบันทึกรายการขั้นตนและขั้นปลายไวใน
สมุด  เงนิสดแบบหลายชอง  คือ  ไดรวมบัญชีแยกประเภทเงินสดไวในสมุดเงินสดเพียงเลมเดียวซ่ึง
จะตองคลมุรายละเอียดตางๆ 5 ประเภท  คือ  ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ  ทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ  ทะเบยีนคมุหลักฐานขอเบิก  ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน  และทะเบียนคุม
เงินรายไดแผนดิน

นอกจากทะเบียนคุมทั้ง 5 ประเภทแลว  ระบบบญัชีของหนวยงานยอยยังมีสมุดคูฝากและ
มีแบบรายงาน  2  ประเภท  คือ  รายงานเงินคงเหลือประจํ าวัน  รายงานประเภทเงินคงเหลือแต
ทะเบยีนคุม ดังกลาวโรงเรียนทั่วไปใชเพียง  3  เลม  คือ เลม 1 – 3 สวนเลม 4  ใชในกรณีที่โรงเรียน
มเีอกสารแทนตัวเงิน  เชน  ใบสํ าคัญทดรองจาย  เปนตน  บัญชีที่ใชปฏิบัติกันในโรงเรียนแบงเปน
ประเภท ๆ ดังนี้

1. ใบเสร็จรับเงิน

2. บัญชีเงินสด

3. บญัชีแยกประเภท

4. บญัชีเบิกหรือจายประเภทคาใชสอย

5. ทะเบียนจายเงินอื่นๆ
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6. ทะเบยีนจายเงินเดือน

7. รายงานคงเหลือประจํ าวัน

8. ทะเบียนจายเงินบํ ารุงการศึกษา

9. ทะเบียนครุภัณฑ  เปนตน

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงานการเงินและการบัญชี

โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกดักรมสามัญศึกษา  เปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานดานการเงินและการบัญชี  ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  ตามอํ านาจหนาที่
โดยตรงของโรงเรียน  และตามอํ านาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

งานทีเ่กีย่วกับการเงินและการบัญชีเปนงานที่ใหบริการซึ่งตองปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
ขอบงัคับ  มติคณะรัฐมนตรี  จํ าเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารโรงเรียน  ผูชวยผูบริหารโรงเรียน  ฝายธุรการ
เจาหนาทีก่ารเงินและบัญชี  จะตองสนใจและศึกษาระเบียบวิธีปฏิบัติใหเขาใจถองแท  ทั้งนี้เพื่อ
ปองกันไมใหความผิดพลาดเกิดขึ้นได

รุง  พูลสวัสดิ์ (2527: 75)  ไดอธิบายความหมายการเงินและบัญชี โดยศึกษาจากระเบียบ
การเกบ็เงินและการนํ าสงคลังของสวนราชการ  พ.ศ 2520  หรือระเบียบการเก็บรักษาเงินและนํ าเงิน
สงคลัง  หรือคูมือการบัญชีสํ าหรับหนวยงานยอย  พอสรุปความหมายไดวา  การเงิน  หมายถึง  งาน
ทีเ่กีย่วกบัการเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การนํ าสงเงินและการตรวจสอบการเงินทุกประเภท
ของสวนราชการตามวิธีการที่กฎหมายแบบแผนทางราชการกํ าหนดไว  งานบัญชี  หมายถึง  การจด
บนัทกึ  รายการเงินในบัญชีทะเบียนตางๆและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ  รวมทั้งการเก็บรักษา
สมดุบญัชี  ทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับการเงินทั้งหมด

เอกชัย  กี่สุขพันธ (2527: 179) ไดใหความหมายการบริหารการเงินวา  คือ  “. . .การดํ าเนิน
การตางๆ เพือ่ใหไดเงนิมาใชจาย  การวางแผนเกี่ยวกับการเงิน  การจายและการควบคุมเกี่ยวกับ
การใชจายในการบริหารการศึกษานั้น  อาจจะมาจากหลายๆทางดวยกัน  เชน  คาเลาเรียน
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เงินคาบริจาคจากสมาคม  หรือมูลนิธิ  หรือบุคคล. . .”

ศรีสวัสดิ์  รัตนวราห (2538: 312-338) ไดสรุปหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและบัญชีไว
ดังนี้

1. การรับเงิน  ในการรบัเงินทุกประเภทโรงเรียนจํ าเปนตองปฏิบัติตามระเบียบดังนี้คือ
รับเงนิวันใดใหลงสมุดเงินสดในวันนั้น  เวนแตไดรับภายหลังการปดบัญชีวันนั้นใหลงบัญชีในวัน
ท ําการถดัไป  และนํ าเงินพรอมสํ าเนาใบเสร็จสงเจาหนาที่การเงินเมื่อส้ินเวลาการรับเงินแตละวัน
เพือ่เจาหนาที่การเงินจะไดตรวจสอบจํ านวนเงินใหตรงกับหลักฐานและบัญชีใหผูตรวจสอบ
ยอดเงนิทั้งสิ้นสลักหลังสํ าเนาใบเสร็จฉบับทายในวันนั้นและลงชื่อกํ ากับ

2. การจายเงิน  ใหโรงเรียนถือปฏิบัติดังนี้  คือ  ทํ าหลักฐานการจาย  ตรวจสอบใบเสร็จ
รับเงนิใหมรีายการครบถวนและถูกตอง  และจะตองเซ็นชื่อรับรองการจายกํ ากับไวเปนหลักฐานใน
การจาย  การมอบฉันทะใหผูอ่ืนรับแทนใหใชใบมอบฉันทะรับเงินตามที่กระทรวงการคลังกํ าหนด
และจะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษาเก็บรักษาหลักฐานการจายนี้ไวอยาใหสูญหาย  เมื่อ
จายเงนิในวนัใดจะตองตัดลงบัญชีในวันนั้น  และตรวจการจายเงินสดในวันนั้น  เมื่อส้ินเวลารับจาย
เงนิแลวใหตรวจเซ็นชื่อกํ ากับยอดคงเหลือในบัญชี

3. การเก็บรักษาเงิน  ผูบริหารโรงเรียนจะตองยึดแนวปฏิบัติคือ  จัดตูนิรภัยไวเก็บรักษา
เงินทางราชการ  แตงตัง้ขาราชการครูในโรงเรียนที่ดํ ารงตํ าแหนงตั้งแตระดับสองขึ้นไปเปน
กรรมการเก็บรักษาเงินอยางนอย  3  คน  ถาวนัหนึ่งๆมีเงินไมเกินหนึ่งหมื่นบาทจะแตงตั้งเพียง 2
คน ก็ได  เกบ็กญุแจคนละดอกไวที่กรรมการเก็บรักษาเงิน  และตองเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย
ไมมอบกุญแจให  ผูอ่ืนท ําหนาที่แทน  เวนแตผูที่หัวหนาสถานศึกษามอบหมายใหเปนกรรมการ
ช่ัวคราวแทนเมื่อกรรมการเก็บรักษาเงินผูหนึ่งผูใดไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเมื่อส้ินสุดการรับจาย
เงนิในแตละวัน  เจาหนาที่การเงินของโรงเรียนจะตองทํ ารายงานเงินคงเหลือประจํ าวัน  พรอมทั้ง
เงนิจะเก็บรักษา     สงมอบเงินตอคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของโรงเรียนเพื่อตรวจสอบ  เมื่อ
ตรวจสอบวาถูกตองแลวใหนํ าเงินเขาเก็บรักษาเงินของโรงเรียน  ใสกุญแจและประทับตราครั่ง
และในวนัตอไปหากจะตองนํ าเงินออกจายใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบเงินที่รักษาไวให
เจาหนาที่การเงินหรือสวนราชการแลวแตกรณีรับไปจาย  โดยใหลงชื่อในรายงานเงินคงเหลือ
ประจ ําวันกอนวันที่นํ าเงินไปจายนั้น
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นอกจากนีย้ังไดกลาวถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานการเงินละการบัญชีของโรงเรียน
พงึยดึวิธีการดํ าเนินงานดังตอไปนี้

1. ท ําแผนการใชเงินบํ ารุงการศึกษาประจํ าป

2. ขออนมุตัเิบกิเงินงบประมาณแยกตามรายหมวดรายจายตามที่สวนราชการเจาสังกัด
จดัสรรใหตามวงเงินในงวดที่ไดรับอนุมัติ

3. เสนองบประมาณคาใชจายตามหมวดรายจาย

4. ท ํารายงานการเงินตามที่กระทรวงการคลังกํ าหนด

5. จดัเก็บเอกสารที่เกี่ยวของกับการเงิน  การบัญชี  ใหสํ านักงานคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน  หรือสํ านกังานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคประจํ าเขตตรวจสอบประจํ าป

และยงัไดกลาวถึงหลักปฏิบัติโดยทั่วไปของเจาหนาที่การเงินโรงเรียนที่จะตองกระทํ าวา
ดังนี้

1. ศกึษากฎหมาย  ระเบยีบ  ขอบังคับและคํ าสั่งตางๆที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของ
โรงเรียน

2. ศกึษาเกี่ยวกับระบบบัญชีของสถานศึกษา  ตลอดจนแบบฟอรมตางๆที่เกี่ยวกับการเงิน
และการบัญชี

3. ปฏิบัติตามระเบียบโดยเครงครัด

4. ท ํางานเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีดวยความซื่อสัตยสุจริตและบริสุทธิ์ใจ

5. ยดึหลักประสิทธิภาพ  ควบคมุการใชจายเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงค  ประหยัด
ไดผลตามเปาหมายและมีผลคุมคา
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6. เกบ็หลักฐานตางๆใหครบอยูในที่ปลอดภัย  อยาใหเกิดการเสียหายขึ้นได

7. ท ําบัญชีใหเปนปจจุบัน

8. ใชความรอบคอบไมประมาทเลินเลอ

9. ตรวจสอบความถูกตองเปนประจํ า

สรุปไดวางานการเงินและการบัญชี  คอืงานที่เกี่ยวกับเงินทุกประเภทซึ่งมีการรับ  การจาย
การเกบ็รักษา  และการบันทึกของการเงินในบัญชีทะเบียนตางๆและการเก็บรักษาสมุดบัญชี
ทะเบยีนเอกสารการเงิน  ตลอดจนการควบคุม  ดูแล  และตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของ
โรงเรียนเปนงานที่ใหการบริการ  ซ่ึงตองปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมาย  ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
จ ําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารโรงเรียน  ผูชวยผูบริหารโรงเรียนฝายธุรการ  เจาหนาที่การเงินและ
เจาหนาที่บัญชี  จะตองสนใจและศึกษาระเบียบวิธีปฏิบัติใหเขาใจถองแท  ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหมี
ความผดิพลาดเกิดขึ้นได  นอกจากนี้จะตองมีความรูความเขาใจในเรื่องของระเบียบขอบังคับ
ดงักลาวแลว  ความซือ่สัตยสุจริตก็ยังเปนคุณสมบัติอีกประการหนึ่งที่เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจํ าเปน
ตองมขีอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเรื่องการเงินและบัญชีนั้น  มักจะเปนเรื่องการทุจริตทั้งที่โดยเจตนา
และไมเจตนา

การบริหารงานพัสดุครุภัณฑ

งานพัสดุ เปนงานอีกประเภทหนึ่งของงานฝายธุรการโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
กรมสามัญศึกษา  การปฏบิตัิงานพัสดุจะตองปฏิบัติตามระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535  มผูีใหความหมายงานพัสดุไวดังนี้

พสัดุตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  หมายถึง  ส่ิงของที่ดิน  บานเรือนสวนใน
ระเบยีบส ํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ดังนี้
(ราชบัณฑิตสถาน, 2525: 581)
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วสัดุและครุภัณฑ  สามารถจํ าแนกตามความแตกตางออกไดดังนี้

วสัดเุปนของที่มีอายุใชงานในระยะเวลาสั้นๆแบงออกเปน 2 ชนิด  คือ

1. วัสดุส้ินเปลือง  หมายถึง  ส่ิงของซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป  หรือ
หมดไปเอง  หรือแปรสภาพ  หรือไมคงสภาพเดิมอีกตอไป  เชน  ยางลบ  หมึกโรเนียว  นํ้ ามัน
ชอลก ฯลฯ

2. วัสดุถาวร  หมายถงึ  ส่ิงของที่มีลักษณะ  คงทนถาวร  แตมีอายุการใชงานจํ ากัด  เชน
เครื่องเย็บกระดาษ  กรรไกร  มีด  จอบ  พล่ัว  ขวาน  ลูกฟุตบอล  ไมปงปอง  ลูกบาสเกตบอล
ลูกตะกรอ ฯลฯ

ครุภัณฑ  หมายถึง  ส่ิงของหรือของที่ใช  ที่มีลักษณะคงทนถาวร  บางอยางมีอายุการใชงาน
ไมจํ ากัด  เชน  โตะ  ตูเก็บเอกสาร  พิมพดีด  โทรพิมพ  ฯลฯ

ทีด่ินและสิ่งกอสราง  ไดแกที่ดิน  หมายถึง  พื้นที่และบริเวณที่โรงเรียนเปนเจาของตาม
ระเบยีบวาดวยที่ราชพัสดุ  ส่ิงกอสรางหมายถึง  อาคารและสิ่งกอสรางที่เกิดขึ้นในที่ดินของ
โรงเรียน

ขอบขายของการบริหารงานพัสดุ

พนัส  หนันาคินทร (2524: 310) ไดกลาวถึงงานพัสดุไววา  “โดยทัว่ไปวัสดุ  หมายถึง  ส่ิงที่
เสื่อมสภาพไปทันที  เนือ่งจากการใช  หรือส่ิงที่มีราคาไมสูงนัก  สวนครุภัณฑ  หมายถึง  ส่ิงที่มี
สภาพคงทนไมสูญสิ้นไปทันทีเพราะการใชงาน”

พัสดุ  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  หมายถึง  ส่ิงของที่ดิน  บานเรือน  สวนใน
ระเบยีบส ํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  ไดใหความหมายวา  พัสดุ  หมายถึง  วัสดุครุภัณฑ
ทีด่นิ  และสิง่กอสราง  ที่กํ าหนดไวในหนังสือการจํ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
สํ านักงบประมาณ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525: 581)
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ประหยัด  กงตาล (2527: 4)  ไดกลาวถึงวัสดุและครุภัณฑวา  สามารถจํ าแนกความแตกตาง
ออกไปพอสรุปไดดังนี้

1. วัสดุส้ินเปลือง  หมายถึง  ส่ิงของซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป  หรือ
หมดไปเอง  หรือแปรสภาพ  หรือไมคงสภาพเดิมอีกตอไป  เชน  ยางลบ  หมึกโรเนียว  นํ้ ามัน
ชอลก ฯลฯ

2. วัสดุถาวร  หมายถงึ  ส่ิงของที่มีลักษณะ  คงทนถาวร  แตมีอายุการใชงานจํ ากัด  เชน
เครือ่งเย็บกระดาษ  กรรไกร  มีด  จอบ  พล่ัว  ขวาน  ลูกฟุตบอล  ไมปงปอง  ลูกบาสเกตบอล
ลูกตะกรอ  วอลเลยบอล  ฯลฯ

3. ครุภัณฑ  หมายถึง  เปนสิ่งของหรือของใชที่มีลักษณะคงทนถาวร  บางอยางมีอายุ
การใชงานไมจํ ากัด  เชน โตะ ตูเก็บเอกสาร  พิมพดีด  โทรทัศน  ฯลฯ

4. ทีด่นิและสิ่งกอสรางแยกออกเปน  ทีด่นิหมายถึง  พื้นที่และบริเวณโรงเรียนเปน
เจาของตามระเบียบวาดวยที่ราชพัสดุ  ส่ิงกอสราง  หมายถึง  อาคารและสิ่งกอสรางที่สรางขึ้นใน
ที่ดินของโรงเรียน

ปรีชา  จ ําปารัตน และ ไพศาล  ชัยมงคล (2527: 2) ไดกลาวเพิ่มเติมไววา  “การบริหารงาน
พสัด ุ หมายถึง  การนํ าเอาวิทยาการ  หรือศิลปะในการบริหารมาใชในการจัดพัสดุ  เพื่อสนับสนุน
และสนองความตองการในการปฏิบัติงานหรือโครงการใหดํ าเนินการไปตามเปาหมาย”

กรมสามัญศึกษา (2539: 27) ก ําหนดใหโรงเรียนในสังกัดดํ าเนินการบริหารพัสดุ
ดังตอไปนี้

1. การจัดซื้อจัดจาง  มกีารจดัซือ้จัดจางตามระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ      
พ.ศ 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมครบทุกขั้นตอน  ถูกตอง  รวดเร็ว  ทันเวลา  และมีการเก็บรักษา
หลักฐานการจัดซื้อจัดจางไวอยางเรียบรอยปลอดภัย
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2. การจัดทํ าบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ  โดยมกีารจัดทํ าบัญชี วัสดุและทะเบียนครุ
ภณัฑถูกตอง  บญัชทีะเบยีนตางๆ เรียบรอยเปนปจจุบันและมีระบบการเก็บรักษาบัญชีทะเบียนไว
อยางเรียบรอย  ปลอดภัย

3. การปรับซอมและบํ ารุงรักษาพัสดุ  มกีารปรับซอมบํ ารุงรักษาพัสดุเปนประจํ ามี
เจาหนาที่รับผิดชอบโดยตรง  ซ่ึงไดรับการแตงตั้งเปนลายลักษอักษร  จัดใหมีการชี้แจง  แนะนํ าวิธี
การใช  บ ํารุงรักษาพัสดุแกผูใชและยังมีการจัดสรรเงินไวเปนคาจัดซอม  บํ ารุงรักษาพัสดุ

4. การตรวจสอบพัสดุประจํ าป  และการจํ าหนายพัสดุ  มีการตรวจสอบการรับ – จาย
พัสดุประจํ าป  การตรวจสอบวัสดุถาวร  การรายงานการตรวจสอบ  ตอหัวหนาสถานศึกษาทันเวลา
ทีก่ํ าหนด  มกีารขออนมุตัิจํ าหนายวัสดุครุภัณฑ  มีการจํ าหนายพัสดุและรายงานการจํ าหนายพัสดุ
ตามระเบียบวาดวยการพัสดุ

ศิวพร  มณัฑุกานนท (2528: 2) ไดกลาวถึงการบริหารการพัสดุซ่ึงพอสรุปไดวา การบริหาร
งานพสัดุมีขอบเขตกวางขวางมากครอบคลุมตั้งแตการขนสง  การจัดหา  การบํ ารุงรักษาคลังพัสดุ
การเกบ็รักษา  การแจกจาย  การหีบหอ  การจํ าหนาย  ซ่ึงกิจกรรมดังกลาว มีหลายลํ าดับชั้นนับแต
การวางแผนการกํ าหนดความตองการ  การจัดหา  การควบคุม  การเก็บรักษา  การแจกจาย
การขนสง  การดแูลรักษา  และการจํ าหนายพัสดุออกจากบัญชี  ซ่ึงเรียกกิจกรรมนี้วา ขอบเขตของ
การบรหิารงานพัสดุ หรือวงจรการบริหารงานพัสดุ  นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงวงจรการบริหารพัสดุ
ไวพอสรุปไดดังนี้

1. การวางแผนหรือการกํ าหนดโครงการการบริหารงานพัสดุเร่ิมตนเหมือนกับงานอื่นๆ
คอื ตองมกีารวางแผนเกี่ยวกับการใชพัสดุโดยเฉพาะซึ่งตองอาศัยการทํ าแผนงานรวมกับแผนงาน
อ่ืนๆแตก็ยังยึดถือหลักการวางแผนโดยทั่วไปได  เชน  อาจจะทํ าแผนระยะสั้น  หรือ แผนปานกลาง
หรือแผนระยาว  แตแผนหลักนั้นควรจะเปนแผนระยะสั้น  คือ  แผน 1 ปเทานั้น  ทั้งนี้เพื่อสามารถ
น ําแผนนัน้มาเปนแนวทางในการปฏิบัติขั้นตอนที่ 2 ของวงจรการบริหาร งานพัสดุไดอยาง
สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายของแผนได

2. การก ําหนดความตองการหรือการคํ านวณความตองการ เปนขั้นตอนเกี่ยวกับ
การประมาณจํ านวน  ความตองการของพัสดุแตละรายการ  เพื่อจัดหาโดยใชแผนงานเปนหลักใน
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การวงเงนิงบประมาณหรือการจัดหาในแตละรายการไดโดยนํ าเอาจํ านวนพัสดุแตละรายการมาคูณ
ดวยราคาแตละหนวย

3. การจัดหา  นบัวาเปนขั้นตอนที่สํ าคัญและมีรายละเอียดทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
มากกวาขั้นตอนอื่น ๆ เพือ่จะใหไดมาซึ่งพสัดสํุ าหรับใชสอยท่ีมีความตองการใชอยางประหยัดและ
ถูกตอง

4. การแจกจาย  คอื การนํ าเอาพัสดุที่จัดหามาแลวมาเก็บไวในคลังเพื่อรอการสั่งจายหรือ
จายใหปฏิบัติงานไดทันทีซ่ึงงานแจกจายนี้ประกอบไปดวย  หลายหนาที่  เชน  การควบคุม  ทั้งทาง
ดานบัญชีและการควบคุมการจัดสนอง  นอกจากนี้ก็มีการเก็บรักษาและหนาที่ในการขนสง

5. การบํ ารุงรักษาหรือการซอมบํ ารุง  เปนขัน้ตอนเพื่อใหการรักษาสภาพของพัสดุที่ใชให
มอีายกุารใชยืนยาว  หรือตลอดไป  การซอมบํ ารุงแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆคือ การปองกัน
หมายถงึ  การดูแลรักษาพัสดุ  ขณะกํ าลังใช  ใหปลอดจากการซอมแซมใหมากที่สุด  นอกจากนี้ยังมี
การซอมแก หมายถึง การซอมเพื่อแกไขพัสดุใหคืนสภาพที่สามารถใชงานได  ซ่ึงอาจเปน
การซอมแก  ซอมเปลี่ยน  รวมถึงการซอมสราง

6. การจํ าหนาย  เปนขัน้ตอนสุดทายของวงจร  เปนการปลอดภาระพัสดุในความ
ครอบครอง ถาหากพัสดุนั้นใชการไมไดซ่ึงอาจเกิดจากสาเหตุตางๆหรือสูญหาย  หรือเสื่อมสภาพ
เปนตน

สรุปไดวา การบริหารงานพัสดุโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกดักรมสามัญศึกษาจะตองปฏิบัติ
ตามระเบยีบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ 2535 ไมวาจะเปนเรื่องการซื้อ  การจาง
การซอมแซมบํ ารุงรักษา การจัดทํ าเอง  การแลกเปลี่ยน  การเชา  การควบคุมและการดํ าเนินงาน
อ่ืนๆผูบริหารโรงเรียน  ผูชวยผูบริหารโรงเรียนฝายธุรการ  และเจาหนาที่พัสดุจะตองศึกษาระเบียบ
ดงักลาวอยางละเอียดตลอดจนตองทราบถึงประเภทและหลักเกณฑการใชเงินที่จะนํ ามาดํ าเนินการ
ดวย  งานพสัดุเปนเรื่องของการจัดหา  และการควบคุมในการจัดหานั้นยอมจะมีระเบียบขอบังคับ
ก ําหนดไวอยางชัดเจน  หากเจาหนาที่ขาดความเขาใจในเรื่องของระเบียบ  ปญหาขอผิดพลาด
อาจ  เกดิขึน้ได  การควบคุมนั้น  หมายถึงการตรวจสอบพัสดุใหมีการเบิกจายไปใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกโรงเรียนรวมทั้งความพยายามที่จะบํ ารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ดีดวยความ
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เอาใจใสอยางจริงจัง

การบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการและลูกจาง

งานธุรการอีกประการหนึ่ง  คอื งานทะเบียนและสถิติที่โรงเรียนจะตองทํ าเพื่อใหถูกตอง
ตามระเบียบของทางราชการและเพื่อประโยชนในการบริหารงาน  ยิ่งโรงเรียนมีสถิติขอมูลหรือ
สารสนเทศที่ถูกตองมากเทาใด  การตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนในการจะใชทรัพยากรที่มีจํ ากัด
กย็ิง่จะเกดิประสิทธิผลสูงสุด  ไดมีผูแสดงทัศนะเกี่ยวกับงานทะเบียนและสถิติขาราชการครูและ
ลูกจางไวดังนี้

เจือ  หมายเจริญ (2525: 459) กลาววา

. . .สํ าหรับโรงเรียนงานทะเบียนครูเปนเรื่องสํ าคัญที่ชวยใหผูบริหารไดทราบประวัติ
สวนตัวของครู  ประวตักิารศึกษาและอบรม  ประวัติการทํ างาน  รวมทั้งความชอบและโทษ
ทางวนิยัเปนประโยชนในการมอบหมายใหรับผิดชอบการงานทะเบียน  ประวัติครูที่ใชใน
โรงเรียนไมมีแบบแผนที่แนนอนแลวแตหัวหนาสถานศึกษาจะคิดและทํ าขึ้น. . .

สมาน  แสงมะลิ (2526: 149)  กลาววา

. . .โรงเรียนเปนหนวยงานที่สํ าคัญมากหนวยหนึ่งตองทํ างานเกี่ยวของกับบุคคลจํ านวน
มากอันไดแกครู  คนงาน  ภารโรง  นักเรียน  ตลอดจนประชาชนตางๆที่มาติดตอจึงตองมี
การเกบ็หลักฐานตางๆและตองมีการปรับปรุงการทํ างานใหดีขึ้นอยูเสมอการจัดทํ าทะเบียน
บญัชแีละบนัทึกสถิติจึงจํ าเปนอยางยิ่ง เอกสารเหลานี้จะมีประโยชนในดํ าเนินงานโรงเรียน
ตลอดจนเปนขอมูลในการพิจารณาปรับปรุงงานโรงเรียนใหดีขึ้น. . .

กรมสามัญศึกษา (2529: 199) ไดกลาวไววา

. . .เนือ่งจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตดาน    ประชากร  เทคโนโลยี  คานิยม  สังคม
วฒันธรรมและเศรษฐกิจสังคมไทย  การมธัยมศึกษาซึ่งเปนสวนหนึ่งของสังคมไทยจะตอง
ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมดังกลาว  ฉะนัน้การมัธยมศึกษาจะตองมี
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การกระจายอํ านาจกวาปจจุบัน  มรีะบบสถิติขอมูลชัดเจน  คลองแคลว  ทันเวลา  มีการใช
ทรัพยากรอยางประหยัดใหเกิดประโยชนสูงสุด. . .

สรุปไดวา  การบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการครูและลูกจางเปนงานที่สํ าคัญที่จะ
ชวยใหผูบริหารทราบขอมูลเกี่ยวกับบุคคลากร  อาคารสถานที่ในโรงเรียนเพื่อเปนประโยชนใน
การใชทรัพยากรในโรงเรียนการตรวจสอบงานและการพิจารณาปรับปรุงการบริหารงาน

ขอบขายของการบริหารงานทะเบียนและสถิติของขาราชการครูและลูกจาง

กรมสามัญศึกษา (2532: 8) ไดก ําหนดใหโรงเรียนในสังกัดดํ าเนินการบริหารงานทะเบียน
และสถิติขาราชการครูและลูกจางไววา  การจดัท ําทะเบียนประวัติขาราชการและลูกจาง  ไดแก
การมเีจาหนาที่รับผิดชอบโดยเฉพาะจัดทํ าทะเบียนประวัติถูกตอง  เปนปจจุบัน  มีการเก็บรักษาที่
สะดวกแกการคนหา  และมีการนํ าขอมูลไปใชประโยชน

งานทะเบียนครูอาจารย

ครูอาจารยทุกคนจะตองทํ าสมุดประวัติของตนเองตามระบบของทางราชการใหไวกับ
กรมสามญัศกึษาเพื่อใหกรมสามัญศึกษาไดทราบและเก็บขอมูลประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา
ความดคีวามชอบ  ความกาวหนาในตํ าแหนงหนาที่  หนาที่พิเศษและโทษทางวินัยไว  สวนทะเบียน
ประวตัคิรูอาจารยที่โรงเรียนนั้นระเบียบปฏิบัติของสามัญศึกษาไมกํ าหนดแบบไว  แตทุกโรงเรียน
จะตองจดัท ําทะเบียนประวัติครู อาจารยไว เพื่อจะไดทราบถึงประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา
อบรม  การไปดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ  ความสามารถพิเศษ  ประวัติการทํ างาน  อัตรา
เงนิเดอืน  ความดีความชอบ  โทษทางวินัย  รวมทั้งขอมูลการลา  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอ
การมอบหมายงานใหรับผิดชอบ  นอกจากนีโ้รงเรียนยังจํ าเปนจะตองจัดใหมีทะเบียนอัตรากํ าลัง
ทะเบียนปฏิบัติงานและศึกษาอบรมเพิ่มเติม

งานทะเบียนลูกจางประจํ า

การจดัท ําทะเบียนลูกจางประจํ าก็เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคล  การจัดทะเบียน
สวนมากแลวมีลักษณะคลายกับทะเบียนครู อาจารย  อาจจะเปลี่ยนแปลงบางบางรายการเพื่อใหเกิด
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ความเหมาะสม

สรุปไดวางานทะเบียนและสถิติจะตองจัดทํ าควบคูกันไป  ใหถูกตองตามระเบียบปฏิบัติ
และใหเปนปจจุบันเสมอ จะตองจัดเก็บรักษาใหเปนระเบียบเรียบรอยเพื่อประโยชนในการอางอิง
เร่ืองตางๆ ซ่ึงจะเปนเครื่องมือใหผูบริหารโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

การประเมิลผลงานธุรการ

การประเมินผลงานธุรการเปนงานขั้นตอนสุดทายของงานฝายธุรการโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกดักรมสามัญศึกษา  และเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะตีคาผลงานที่ไดดํ าเนินการไปแลววาบังเกิด
ตามจดุมุงหมายเพียงใด  มีผูใหความหมายการประเมินผลงานไวดังนี้

สมบูรณ  พรรณาภพ (2521: 222) ไดนยิามความหมายการประเมินผลงานวา “หมายถึง
กรรมวธีิในการรวบรวมขอมูลหรือรายละเอียดตางๆของการปฏิบัติงานเพื่อนํ ามาตรวจสอบวินิจฉัย
ตรีาคา  หาคุณคาดวยการอาศัยหลักเกณฑมาตรฐานเปนเครื่องชวยในการตัดสิน”

ภิญโญ  สาธร (2526: 283) กลาวถึงการประเมินผลสรุปไดวา  “การประเมินการปฏิบัติงาน
คอืการตรวจสอบงานที่ทํ าไปแลวนั้นไดผลดีเพียงใด  โดยเปรียบเทียบวัตถุของงานที่ตั้งไวกอน
ลงมือทํ างาน  หรือเปรยีบเทียบกับแนวนโยบายหรือแผนงานที่ไดกํ าหนดไวก็ได”

เอกชัย  กี่สุขพันธ (2527: 65)  ใหความหมายการประเมินผลงานไววา  “เปนการที่ผูบริหาร
ประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติงานโดยใชวิธีการหลายๆ อยางที่มีหลักเกณฑทั้งนี้เพื่อประโยชน
ในการด ําเนินงานขององคการในการดํ าเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค”

ดงันั้นการประเมินผลงานธุรการจึง หมายถึง  การที่ผูบริหารประเมินสมรรถภาพใน
การปฏบิตังิานธุรการเพื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของงานที่ตั้งไวกอนทํ างานโดยอาศัยเกณฑ
มาตรฐานเปนเครื่องชวยตัดสิน
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ขอบเขตการประเมินผลงานทางวิชาการ

กรมสามัญศึกษา (2532: 8)  ไดก ําหนดใหโรงเรียนในสังกัดดํ าเนินการประเมินผลงาน
วิชาการคือ  มคีณะกรรมการประเมินผลงานธุรการ และมีการนํ าผลการประเมินไปใชใน
การปรับปรุงงานธุรการ

หลักการประเมินผล

สมบูรณ  พรรณาภพ (2521: 225-226) กลาวถึงหลักสํ าคัญของการประเมินผลวา

1. การประเมินผลงานจะตองกระทํ าโดยยึดเอาจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคของงานเปน
เกณฑในการประเมิน

2. การประเมินผลงานจะตองกระทํ าติดตอกันอยางสมํ่ าเสมอและหลาย ๆ คร้ัง

3. การประเมินผลงานที่ดีจะตองประกอบไปดวยความรวมมือจากทุกฝาย

4. การประเมินผลงานที่ดี  จะตองอาศัยวิธีการและเครื่องมือที่ดี  จะตองเลือกใชให
เหมาะสมกับสภาพของงานและสภาพการทั่วไป

5. การประเมินผลงานที่ดีควรพิจารณาทํ าการประเมินในสิ่งที่เปนประโยชนอยางแทจริง
ตอองคการในโรงเรียนนั่นคือ  เมื่อไดผลแลวสามารถที่จะนํ ามาใชใหเกิดประโยชนตอการบริหาร
โรงเรียนอยางแทจริง

6. เกณฑ และวิธีการในการประเมินผลงาน  จะตองเปนที่เขาใจรวมกัน

7.   ควรมกีารประเมินเครื่องมือสํ าหรับใชในการประเมินดวย

8. การประเมินผลงานที่ดีจะตองมีการจดบันทึกผลของการประเมินไวเปนหลักฐาน
สะดวกแกการคน  และน ําไปใชประโยชนไดอีกดวย
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กรมสามัญศึกษา (2531: 3) ไดก ําหนดหลักการประเมินผลงานไวดังนี้

1. การแตงตั้งผูประเมิน  จะตองคัดเลือกผูที่เหมาะสม

2. ผูที่ทํ าการประเมินจะตองมีความรูเร่ืองการประเมิน

3. ตองใหความยุติธรรมแกผูถูกประเมิน

4. วธีิการหรือขอแนะนํ าที่ดี  ควรนํ ามาแกไขปรับปรุงการประเมินผลงาน

5. ในการประเมินนั้นจะตองตัดความสัมพันธสวนตัวออกเพื่อใหผลการประเมินมี
ประสิทธิภาพและเชื่อถือได

กระบวนการประเมินผลงาน

ในการประเมินผลงานอาจมีกระบวนการไดดังนี้

สมบูรณ  พรรณาภพ (2521: 223-225) กลาวถึงการประเมินผลงานไววา แบงออกเปน
5  ขั้นตอนคือ

1. ก ําหนดวัตถุประสงคของการประเมินผลงาน

2. ก ําหนดหลักเกณฑของการประเมินผลงาน

3. ก ําหนดวิธีการและเครื่องมือสํ าหรับการวัดผล

4. การวินิจฉัยคุณคาของขอมูลตางๆที่รวบรวมไวแลว

5. การสรุปของการประเมินงานทั้งหมด
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เอกชัย  กี่สุขพันธ (2527: 66-67)  กลาววาการประเมินผลงานอาจมีกระบวนการประเมินไว
ดังนี้

1. การกํ าหนดวัตถุประสงคของการประเมิน

2. การก ําหนดเกณฑ หรือมาตรฐานในการประเมินผล

3. การรวบรวมขอมูล

4. การวิเคราะหขอมูล

5. วธีิในการประเมินผลงาน

กรมสามัญศึกษา (2531: 3)  ก ําหนดวิธีการประเมินผลงานไวดังนี้

1. การออกแบบสอบถาม

2. การเขียนรายงาน

3. การบันทึกเหตุการณสํ าคัญ

4. การอภิปรายฟงความคิดเห็น

5. การเปรียบเทียบผลงานของบุคลากร

6. ศกึษาจากผลงานที่ปรากฎ

7. การสัมภาษณเปนรายบุคคล

8. การตั้งตูรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน
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9. การจัดประชุมสัมมนา  สรุปผลงานประจํ าป

ดงันัน้การประเมินผลงานธุรการจึงเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของฝายธุรการ
ตัง้แตการวางแผนงานธุรการ  การบริหารงานธุรการ  การบริหารงานสารบัญ  การบริหารงาน
การเงินและบัญชี  การบริหารงานพัสดุ  การบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการครูและลูกจาง

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

วรีะศักดิ์  บตุรศร ี(2530) ไดศึกษาเรื่อง ปญหาและสาเหตุในการบริหารงานธุรการใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบปญหาและสาเหตุปญหาของการบริหารงาน
ธุรการตามทัศนะผูบริหารโรงเรียน และหัวหนาหมวดวิชา ปรากฏวามีปญหาและสาเหตุของปญหา
นอยเมือ่เปรียบเทียบทัศนะของผูบริหารและหัวหนาหมวดวิชาตอปญหาและสาเหตุปญหาใน
การบริหารงานธุรการ พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 สวนการเปรียบเทียบ
ทศันะของผูบริหารและหัวหนาหมวดวิชาที่มีตอปญหาและสาเหตุของปญหาในการบริหารงาน
ธุรการนั้น โรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก มีลักษณะแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01

สมศักดิ์  ชาญสูงเนิน (2534) ไดศึกษาเรื่องปญหาการบริหารงานธุรการในโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 11 ผลการวิจัยพบวา

1. ผูบริหารโรงเรียนผูชวยบริหารโรงเรียนฝายธุรการ มีทัศนะเกี่ยวกับปญหางานธุรการ
อยูในระดับนอย

2. โรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดเล็ก มีปญหาการบริหารงานธุรการในระดับ
นอย สวนโรงเรียนขนาดปานกลางมีปญหาอยูในระดับปานกลาง โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก
มปีญหามากกวาโรงเรียนขนาดใหญอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ ยกเวนงานทะเบียนและสถิติ

3. ผูบริหารโรงเรียนและผูชวยบริหารฝายธุรการมีทัศนะตอการบริหารงานธุรการไม
แตกตางกัน
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บุญชู  กระดิง่สาย (2539) ไดศึกษาเรื่องการบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จงัหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา

1. สภาพการบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ทัง้ 3 งาน คือ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุครุภัณฑ สรุปผลไดดังนี้

1.1 งานสารบรรณ โรงเรียน สวนใหญมีการปฏิบัติงานสารบรรณเปนไปตามระเบียบ
ทางราชการ มีการจัดทํ าเอกสารหลักฐานของทางราชการ เชน มกีารลงเวลาปฏิบัติราชการทุกวัน
ท ําการประชุมครูทุกครั้ง มีบันทึกการประชุม มีสมุดตรวจราชการ มสีมุดเยี่ยม มีสมุดนิเทศ
การศกึษา เปนตน แตก็มีโรงเรียนอีกสวนหนึ่งที่ไมปฏิบัติตามระเบียบราชการดวย เชน การทํ าลาย
หนงัสอืราชการจะเห็นวาไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทํ าลายหนังสือ ไมมีการอนุมัติ
การท ําลายหนังสือจากผูมีอํ านาจอนุมัติ หรือวาไมมีการทํ าลายหนังสือเปนประจํ าทุกป

1.2 งานการเงินและบัญชี โรงเรียนสวนใหญมีการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี โดยมี
การวางแผนการใชงบประมาณในการบริหารงานทั้งเงินนอกงบประมาณ  เงนิงบประมาณ โรงเรียน
สวนใหญ มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี เชน การแตงตั้งผูชวยฝายธุรการ แตงตั้ง
หวัหนาเจาหนาที่การเงินและบัญชี และมีการแตงตั้งเจาหนาที่การเงินและบัญชีเปนผูรับผิดชอบใน
การปฏบิตังิานการเงินและบัญชี แตก็ยังมีโรงเรียนอีกสวนหนึ่ง ไมไดแตงตั้งหัวหนาเจาหนาที่
การเงิน และบัญชีในการปฏิบัติงาน

1.3 งานพสัดุครุภัณฑ โรงเรียนสวนใหญมีการปฏิบัติงานพัสดุครุภัณฑโดย
การแตงตั้งผูรับผิดชอบงานพัสดุครุภัณฑ โดยมีผูชวยฝายธุรการ หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ และ
เจาหนาที่พัสดุ ในการปฏิบัติงานมีหองปฏิบัติงานพัสดุครุภัณฑ ตลอดจนมีหองเก็บวัสดุครุภัณฑ
ตางๆ แตก็ยังมีโรงเรียนอีกสวนหนึ่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑไมถูกตอง เชน การจัดทํ า
ทะเบยีนวสัดคุรุภัณฑ ไมเปนปจจุบันไมมีการตรวจความตองการความจํ าเปนที่จะใชวัสดุครุภัณฑ
ตลอดจนไมมีหลักฐานการ  ควบคมุการใชพัสดุใหเปนไปตามแผนการดํ าเนินงานที่กํ าหนดไว

2. สภาพปญหาการบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
จงัหวัดนนทบุรี ทัง้ 3 งานคือ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุครุภัณฑ สรุปผลได
ดังนี้
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2.1 งานสารบรรณ ปญหาดานงานสารบรรณ ที่พบมากที่สุดตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารคือ การรับสงหนังสือราชการไมเปนปจจุบัน คือ มีปญหาอยูในระดับปานกลาง  สวน
หวัหนาหมวดวิชามีความคิดเห็นวา ปญหาดานงานสารบรรณที่พบมากที่สุด ก็คือ การรับสงหนังสือ
ราชการไมเปนปจจุบัน มีปญหาอยูในระดับมากทํ าใหการปฏิบัติงานตางๆ ตองลาชาไปดวย

2.2 งานการเงินและบัญชี ปญหาดานงานการเงินและบัญชีที่พบมากที่สุดตาม
ความคดิเห็นของผูบริหาร คือ งบประมาณในการดํ าเนินงานตามโครงการตางๆ ไมเพียงพอตอ
ความตองการ  รองลงไป ไดแก ปญหาเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจในกฏระเบียบ
ของทางราชการ ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของหัวหนาหมวด

2.3 งานพสัดคุรุภัณฑปญหาดานงานพัสดุครุภัณฑที่พบมากที่สุดตามความคิดเห็น
ของผูบริหารก็คือการจัดซื้อจัดจาง วสัดคุรุภณัฑไมเปนปจจุบัน คือ มีปญหาอยูในระดับปานกลาง
สวนหวัหนาหมวดวิชามีความคิดเห็นวาปญหาดานงานพัสดุครุภัณฑที่พบมากที่สุด คือ การจัดทํ า
ทะเบยีนวัสดุครุภัณฑไมถูกตองตามระเบียบทางราชการ

ศุภวรรณ  หรรษภิญโญ (2539) ไดศกึษาเรื่อง การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงาน
ธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา พบวา งานวางแผนงาน มี
การวางแผนงานธุรการโดยการสํ ารวจปญหาที่เกี่ยวของกับงานธุรการ  งานธุรการมีการจัดบุคลากร
ไดเหมาะสมกับลักษณะงาน โดยผูชวยผูบริหารฝายธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและการบัญชี
งานพัสดุและงานทะเบียนและสถิติขาราชการ และลูกจาง ดํ าเนินการอยางถูกตองตามระเบียบและ
เปนปจจุบัน การประเมินผลมีการประเมินผลโดยคณะกรรมการประเมินผลของโรงเรียนเมื่อส้ินสุด
การด ําเนินการและนํ าผลการประเมินไปใชเพื่อพัฒนางานธุรการ ปญหาที่พบในการวิจัย คือ ขาดครู
ธุรการโดยตรง ตองใหครูปฏิบัติการสอนมาปฏิบัติงานธุรการดวย เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานสาร
บรรณไมเพียงพอ บุคลากรไมเห็นความสํ าคัญของการประเมิน บุคลากรในโรงเรียนยังให
ความรวมมือไมดีในงานพัสดุ ขาดบุคลากรในการจัดทํ าแผนและขาราชการครูที่ยายมาไมนํ าสมุด
ประวัติ กพ.7 มาดวยหรือนํ ามาใหลาชา

วรินทรา  วัชรสิงห (2544: 175-185) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานธุรการ  และการเงินของ
โรงเรียนสาธิต ระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปไดวา
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1. การปฏิบัติงานบริหารงานธุรการและการเงิน ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน มีความเห็น
สอดคลองกันวา โรงเรียนไดปฏิบัติงานดานธุรการ การเงิน และบญัชี พัสดุครุภัณฑอยูในระดับมาก

2. ปญหาการบริหารงานธุรการและการเงินตามความเห็นของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
มปีระเด็นสํ าคัญพอสรุปไดวา ทัง้ 2 กลุมมีความเห็นสอดคลองกับโรงเรียน ควรเพิ่มความสนใจให
กบังานการบริหารการเงิน ดานการตรวจสอบบัญชีจายเงินภายใน โดยปฏิบัติงานใหสมํ่ าเสมอมาก
ขึน้ และควรปฏิบัติงานบริหารวัสดุครุภัณฑดานการจํ าหนายออกจากบัญชีตลอดจนจัดหา ซอมแซม
บ ํารุงรักษาใหมากยิ่งขึ้น

3. เปรยีบเทียบงานบริหารธุรการและการเงิน ตามความเห็นของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
ทั้ง 2 กลุม มคีวามเห็นสอดคลองกันทุกดาน กลาวคือไมมีความแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญใน
การบริหารงานธุรการการเงิน การบัญชีและวัสดุครุภัณฑ

ผูวจิยัใหขอเสนอแนะวาควรจะไดมีการวจิยัเร่ืองการบริหารงานธุรการ และงานการเงิน
และบญัช ีสํ าหรับโรงเรียนสาธิตในประเทศ เพื่อจะไดทราบวาการบริหารงานดานนี้ทั้งประเทศมี
ลักษณะอยางไร และควรจะไดเปรยีบเทียบ โรงเรียนประถมศึกษาสาธิตในกรุงเทพมหานคร กับ
โรงเรียนประถมศึกษาทั่วไปในกรุงเทพมหานคร เพื่อจะไดทราบวาการบริหารธุรการและงาน
การเงินและบัญชีในโรงเรียน ทัง้ 2ลักษณะนี้มีความแตกตางกันหรือไม

ประสาน  หอมพลู (2536) ไดศกึษาเรื่อง ปญหาการบริหารงานธุรการและการเงินตาม
ทศันะของผูบริหารและเจาหนาที่ธุรการและการเงิน โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
สรุปผลการวิจัยดังตอไปนี้

1. ปญหาการบริหารงานธุรการและการเงินตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียนทั้งใน
สวนรวมและรายไดปรากฏอยูในระดับตํ่ า

2. ปญหาการบริหารงานธุรการและการเงินตามทัศนะของหนาที่งานธุรการและการเงิน
โดยสวนรวมและรายดานปรากฏอยูในระดับปานกลาง
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3. การบริหารงานธุรการและการเงินตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียน เรียงลํ าดับจาก
สูงไปตํ่ าดังนี้ คอืงบประมาณ งานสารบรรณ งานทะเบียนและรายงาน งานพัสดุ งานการเงินและ
บญัช ีงานรักษาความปลอดภัยดานอาคารสถานที่ และงานประชาสัมพันธ การบริหารงานธุรการ
และการเงินตามทัศนะของเจาหนาที่ธุรการและการเงิน เรียงลํ าดับจากสูงไปตํ่ าดังนี้คือ งาน
งบประมาณ งานประชาสัมพันธ งานรักษาความปลอดภัย ในดานอาคารสถานที่ งานสารบรรณ
งานทะเบียนและรายงาน งานพัสดุและการเงินและบัญชี

4. ผูบริหารกับเจาหนาที่ธุรการและการเงินที่มีตอปญหาการบริหารธุรการและการเงิน
โดยสวนรวมทั้ง 7 ดาน ปรากฏวาแตกตางกัน เพื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามีความแตกตางกัน
อยางมนีัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํ านวน 3 ดานคือ งานสารบรรณ งานทะเบียนและรายงาน
และงาน  งบประมาณ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญที่ระดับ .01 จํ านวน 4 ดาน คือ การรักษา
ความปลอดภัยอาคารสถานที่ งานประชาสัมพันธ งานพัสดุและงานการเงินและบัญชี

บุญคุม  ทุมมุ (2537) ไดศกึษา ปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานธุรการการเงิน
และพสัดใุนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํ านักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี สรุปผล
การวิจัยดังนี้

1. โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํ านักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี สวนใหญ
มอบหมายใหขาราชการครูปฏิบัติงานธุรการ การเงินและพัสดุ งานละ 1 คน สถานที่ปฏิบัติงานใช
สวนหนึง่ของหองพักครู สวนวัสดุครุภัณฑและอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานมีแตไมครบ เอกสาร
คูมอืปฏิบัติงานมีเพียงบางสวน ผูบริหารโรงเรียนทํ าหนาที่นิเทศ กํ ากับ ติดตามการปฏิบัติงานใน
โรงเรียนโดยกํ าหนดเวลาในการนิเทศ กํ ากับ ติดตามงาน ไว 1-2  คร้ังตอเดือน

2. ปญหาการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุในโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวม
มปีญหาอยูในระดับนอยซ่ึงถาพิจารณาจํ าแนกตามขนาดของโรงเรียน และจํ าแนกเปนรายดาน
พบวาโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางมีปญหาอยูในระดับนอยทุกดาน สํ าหรับในโรงเรียน
ขนาดใหญมีปญหาการบริหารงานพัสดุ ในระดับมาก

3. ขอเสนอแนะทางการพัฒนาการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุในโรงเรียน
ประถมศกึษาสวนใหญเห็นวาควรมีเจาหนาที่ปฎิบัติงานโดยเฉพาะ ควรจัดอบรมสัมมนาแก
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เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกป ควรจัดหาเอกสารคูมือ ระเบยีบการปฏิบัติงานใหแกโรงเรียนและควร
มเีจาหนาที่จากหนวยงานตนสังกัดออกนิเทศ กํ ากับ ติดตาม และตรวจสอบอยางสมํ่ าเสมอ

ชวาลย  ทองจันทร (2538) ไดศกึษาเรื่อง สภาพและปญหาในการบริหารงานพัสดุของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํ านักงานประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงผลการวิจัยพบวา
สภาพการจดัระบบบริหารงานพัสดุในโรงเรียนมีการวางแผนงานและดํ าเนินการจัดหาพัสดุ
การควบคุมพัสดุ การแจกจายวัสดุ การบํ ารุงรักษาพัสดุ  การจํ าหนายพัสดุ การตรวจสอบ ติดตาม
และประเมนิผลการดํ าเนินงาน โดยการจัดหาพัสดุจะใชวิธีการซื้อดวยวิธีตกลงราคามากที่สุด มี
การจดัท ําบัญชีวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑในการควบคุมพัสดุ การเบิกจายพัสดุ มีการพิจารณาตาม
ความจํ าเปนในการใชจายพัสดุ ซึงเบกิไดโดยตรง กับเจาหนาที่พัสดุของโรงเรียน การบํ ารุงรักษา
พสัดจุะแยกประเภทและชนิดของพัสดุเพื่อดูแลตรวจสอบสภาพที่พรอมจะใชงานไดตลอดเวลา
สวนการจํ าหนายพัสดุ จะใชวิธีการจํ าหนายเปนสูญมากที่สุด

กัลยา  วลิาวรรณ (2539) ไดจดัทํ าการวิจัยเร่ือง การปฏิบัติงานของผูชวยผูบริหารฝายธุรการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษา พบวา

1. ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ ปฏิบัติงานโดยศึกษานโยบายกรมสามัญศึกษาเพื่อจัดทํ า
แผนงาน และมีคํ าสั่งแตงตั้งบุคลากรใหปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบของทางราชการ มีการจัดทํ า
หลักฐานควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงิน พัสดุ ใหถูกตองและเปนปจจุบัน และมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานธุรการ

2. สวนปญหาพบวา บุคลากรฝายธุรการไมเห็นความสํ าคัญในการปฏิบัติงานตามแผน
งาน การเบิกจายเงินตามสวัสดิการมีขั้นตอนคอนขางมาก ครูอาจารยไมปฏิบัติตามระเบียบ
การขอยืมเงินราชการ เจาหนาที่พัสดุมีหนาที่รับผิดชอบมากเกินไป

สุรชัย  ชินโย (2519) ไดวจิยัเร่ือง งานบริหารการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขต
การศกึษา 10 พบวาการบริหารงานในดานธุรการการเงิน ปรากฏวาผูบริหารที่มีบานพักอาศัยอยู
นอกโรงเรียน และประชาชนเห็นวาปฏิบัติงานดานนี้ในระดับปานกลาง สวนนักวิชาการเห็นวาทํ า
นอย จึงพอสรุปวางานดานนี้ยังปฏิบัติไดไมดีนัก
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นอกจากนี้ยังพบวาโรงเรียนขาดบุคลากรที่ไดรับการฝกมาโดยตรง และทางราชการไม
อนมุตักิ ําหนดอัตรากํ าลังให อาจเนื่องมาจากมีอัตราจํ ากัด มีงบประมาณจํ ากัด สวนในดานการเงิน
ความเห็นของนักวิชาการ รอยละ 85.37 เห็นวาการเบิกเงินประเภทตางๆ ไดรับความสะดวกนอย
และจากปญหาการเงินที่พบเห็นวาระเบียบการเงินของกระทรวงไดก ําหนดใหโรงเรียนปฏิบัติ
เปนอปุสรรคตอการดํ าเนินงาน โดยเฉพาะการเบิกถอนเงินบํ ารุงการศึกษา ไมคลองตัว เสียเวลา
เบิกจายมาก

วราภรณ  เตชะวฒันาเศรษฐ (2528) ไดวิจัยเร่ืองการบริหารพัสดุตามทัศนะของผูบริหาร
อาจารย และเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลของการวิจัยสรุปไดวา

ทัศนะของผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ ที่มีตอสภาพปจจุบัน การบริหารรวมทุกขั้นอยูใน
ระดับไมดี แตเมื่อพิจารณาเปนแตละขั้นพบวา ขั้นการจัดหาและขั้นการแจกจายและควบคุมอยูใน
ระดบัปานกลาง สวนขั้นการบํ ารุงรักษาและขั้นการจํ าหนายอยูในระดับไมดี สวนความตองการ
ทั้ง 3 กลุม ตองการใหมีการปฏิบัติงานการบริหารพัสดุรวมทุกขั้น แตละขั้นอยูในระดับมาก เมื่อ
พจิารณาแตละกลุมพบวาผูบริหารมีทัศนะตอการบริหารพัสดุสภาพปจจุบันอยูในระดับปานกลาง
สวนความตองการรวมทุกขั้นอยูในระดับมาก สวนอาจารยและเจาหนาที่ มีทัศนะตอการบริหาร
พัสดุ  สภาพปจจบุนัอยูในระดับไมดี สวนความตองการพบวารวมทุกขั้นอยูในระดับมาก

ผลการเปรียบเทียบทัศนะของผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่ที่มีตอสภาพปจจุบันและ
ความตองการในการบริหารพัสดุ พบวาทั้ง 3 กลุม มีทัศนะแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  เมือ่พจิารณาแตละกลุมพบวาทั้ง 3 กลุมมีทัศนะตอสภาพปจจุบันและความตองการใน
การบริหารพัสดุแตกตางกัน เมือ่เปรียบเทียบทัศนะของทั้ง 3 กลุม ทั้งดานสภาพปจจุบันและ
ความตองการพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สมบัติ  เทศนอย (2527) ไดวจิยัเร่ืองปญหาในกองธุรการวิทยา  วิทยาเขตที่สังกัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยศึกษาและเปรยีบเทียบระดับปญหาการบริหารงานธุรการ 5 ดาน
ไดแก งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานการเจาหนาที่  งานพัสดุและอาคารสถานที่ของกลุม
ผูปฏิบัติงานและกลุมผูรับบริการ ผลการวิจัยพบวา ผูปฏิบัติงานและผูรับบริการทุกวิทยาเขตมีปญหา
ในการบริหารงานธุรการ 5 ดาน เฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดยกลุมผูรับบริการมีปญหาสูงกวา
กลุมผูปฏิบัติงาน และเมื่อเปรยีบเทียบระดับปญหาการบริหารงานธุรการ 5 ดาน ปรากฏวาปญหา
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การบรหิารงานธุรการดานการเงินและบัญชี ดานการเจาหนาที่ ดานงานพัสดุและดานงานอาคาร
สถานทีใ่นแตละวิทยาเขตแตกตางกัน สวนงานสารบรรณไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาลักษณะ
งานกบัผูรับบริการมีระดับปญหาแตกตางกัน ทางดานงานสารบรรณ งานการเจาหนาที่ งานพัสดุ
และงานอาคารสถานที่ ยกเวนงานการเงินและบัญชีมีระดับปญหาไมแตกตางกัน

จากงานวิจัยที่เกี่ยวของพอสรุปไดดังนี้

1. การบริหารงานธุรการสวนใหญผูบริหารใหความสํ าคัญและเอาใจใส กํ ากับ ติดตาม
ดแูล การปฏิบัติงานดานธุรการอยางสมํ่ าเสมอ

2. ปญหาในการบริหารธุรการที่พบจากงานวิจัยที่เกี่ยวของพอสรุปไดดังนี้

2.1 งานสารบรรณ เจาหนาที่ปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ การรับ-สงหนังสือ ลาชา

2.2 งานการเงินและบัญชี งบประมาณมีไมเพียงพอ เจาหนาที่ขาดความรู ความเขาใจ
ในกฎระเบียบของทางราชการ

2.3 งานพสัด ุการจัดซื้อจัดจางไมเปนปจจุบัน การทํ าทะเบียนวัสดุครุภัณฑไมถูกตอง
ตามระเบยีบ ไมมีหลักฐานการควบคุมการใชพัสดุใหเปนไปตามแผนที่กํ าหนดไว

สรุปปญหาที่พบจากงานวิจัย คือ ขาดเจาหนาที่ธุรการโดยตรง วัสดุอุปกรณเครื่องอํ านวย
ความสะดวกมีไมเพียงพอในการปฏิบัติงานธุรการ เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจ เอกสารคูมือมี
ไมเพียงพอในการศึกษาคนควา 



บทท่ี 3

วิธีดํ าเนินการวิจัย

วธีิด ําเนนิการเพื่อใหไดผลการวิจัยตามจุดมุงหมายจะใชวิธีการสํ ารวจโดยรวบรวมจาก
เอกสารและจากแบบสอบถามซึ่งมีวิธีการวิจัยตามลํ าดับดังนี้

ประชากร

ประชากรที่ใหขอมูลสํ าหรับการวิจัยนี้ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหารโรงเรียน
ฝายธรุการ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานีปการศึกษา 2545
จ ํานวน 47 โรงเรียน รวมประชากร 94 คน

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม  แบงเปน 3 ตอน  ดังนี้

ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2  ขอมลูเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานธุรการและปจจัยที่เอื้อตอความสํ าเร็จของงาน
ในฝายธุรการ

ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานธุรการ

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

1. ศกึษาเอกสาร ตํ ารา หนังสือ บทความและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหาร
งานธุรการ
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2. น ําขอมลูที่ไดจากการศึกษามาประมวลเปนกรอบแนวคิดหลัก กํ าหนดขอบเขตของ
การศกึษาวิจัย และกํ าหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

3. สรางแบบสอบถามจากกรอบแนวความคิดและใหครอบคลุมตามขอบเขตของการวิจัย

4. น ําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อ
ตรวจสอบ แกไขและปรับปรุงใหมีความตรงตามเนื้อหา

5. น ําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ จํ านวน 5 คน ตรวจสอบ
ความถูกตองตรงตามเนื้อหา

6. น ําแบบสอบถามที่ผานการแกไขปรับปรุงแลวเสนอใหคณะกรรมการที่ปรึกษา          
วทิยานพินธพิจารณาแกไขปรับปรุงใหมีขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

7. น ําแบบสอบถามไปใชรวบรวมขอมูล

การเก็บรวบรวมขอมูล

การเกบ็รวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดํ าเนินการดังนี้

1. ขอหนังสือจาก โครงการปรญิญาโท สาขาการบริหารการศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วทิยาเขตกระบี่ เพื่อขอความรวมมือไปยังสํ านักงานสามัญศกึษาจังหวัดสุราษฎรธานี
ในการเก็บรวบรวมขอมูล

2. สงแบบสอบถามใหผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหารโรงเรียนที่เปนกลุมประชากรดวย
ตนเองและทางไปรษณีย เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและทางไปรษณียไดรับแบบสอบถามที่
สมบูรณคืน 82 ฉบับ คิดเปนรอยละ 87.23
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การวิเคราะหขอมูล

1. น ําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ  คดัแบบสอบถามที่ไมสมบูรณ
ออก

2. วเิคราะหขอมูล แจกแจงความถี่และคารอยละของความถี่ขอมูลในสวนที่เกี่ยวกับสภาพ
และปญหาของการวิจัยใชโปรแกรมสํ าเร็จรูป SPSS//FW

3. น ําผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลมาอภิปรายแลวนํ าเสนอในรูปตารางประกอบ
คํ าบรรยาย

เกณฑการพิจารณาสภาพการปฏิบัติ ดังนี้

  5  หมายถึง  ระดบัการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานมากที่สุด
  4 หมายถึง ระดบัการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานมาก
  3 หมายถึง ระดบัการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานปานกลาง
  2 หมายถึง ระดบัการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานนอย
  1 หมายถึง ระดบัการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานนอยที่สุด

เกณฑการพิจารณปญหาการปฏิบัติ ดังนี้

5 หมายถึง มีปญหามากที่สุด
4 หมายถึง มีปญหามาก
3 หมายถึง มีปญหาปานกลาง
2 หมายถึง มีปญหานอย
1 หมายถึง มีปญหานอยที่สุด

สถิติท่ีใชในการวิจัย

สถิติที่ใชในการวิจัย  คือ  คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน



บทท่ี 4

ผลการวิจัยและขอวิจารณ

ผลการวิจัย

 การวิจัยเร่ือง  การบริหารงานธุรการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
สุราษฎรธานี  ผลการวิจัยแบงเปน   3  ตอน   ดังนี้

ตอนที่  1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

ตอนที่  2 สภาพการบริหารงานธุรการ

ตอนที่  3 ปญหาการบริหารงานธุรการ

ตอนที ่1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม   ไดแก  เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ตํ าแหนงหนาที่
ปจจบุนั  และ   ประสบการณในหนาที่ปจจุบันนํ าเสนอเปนคารอยละดังตารางที่  1

ตารางที่ 1 สถานภาพของตอบแบบสอบถาม  ไดแก  เพศ อายุ  วุฒิการศึกษาสูงสุด
    ต ําแหนงหนาที่ปจจุบัน  และ  ประสบการณในหนาที่ปจจุบัน

(N = 82)

                                    รายการ                                            จํ านวน                                รอยละ

       เพศ
ชาย                                                                     63                             76.8

              หญิง                                                                    19                          23.2
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ตารางที่ 1 (ตอ)
(N = 82)

                                    รายการ                                            จํ านวน                                รอยละ

      อายุ
 ตํ่ ากวา   30  ป                                                      1                                      1.2
    30 –39    ป                                                           4                                     4.9
    40 – 49   ป                                                              47                                    57.3
              50  ป  ขึ้นไป                                                           30                                    36.6

วฒุิการศึกษาสูงสุด
       ตํ่ ากวาปริญญาตรี                                                     -                              -
       ปริญญาตรี                                                              44                                     53.7
       สูงกวาปริญญาตรี                                                   38                                     46.3

ต ําแหนงหนาที่ปจจุบัน
        ผูอํ านวยการโรงเรียน                                             33                          40.2
         อาจารยใหญ                                                           8                              9.8
        ผูชวยผูอํ านวยการฝายธุรการ                                 34                          41.5
        ผูชวยอาจารยใหญฝายธุรการ                                  7                         8.5

ประสบการณในหนาที่ปจจุบัน
    นอยกวา   5   ป                                                       29                                   35.4
     5  -  10  ป                                                              19                                   23.2
    มากกวา   10  ป                                                      34                                    41.5

 จากตารางที่  1  แสดงวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย  (รอยละ 76.8)   มีอายุ
40 – 49  ป  (รอยละ  57.3)  มีวุฒิทางการศึกระดับปริญญาตรี  (รอยละ  53.7)  ตํ าแหนงผูชวย
ผูอํ านวยการฝายธุรการ (รอยละ 41.5)  และมปีระสบการณในหนาที่ปจจุบันมากกวา  10  ป
(รอยละ 41.5)



58

ตอนท่ี 2  สภาพการบริหารงานธุรการ

  สภาพการบริหารงานธุรการโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัด
สุราษฎรธานี   ม ี 7  ดาน   คือการบริหารงานธุรการ     การวางแผนงานธุรการ   การบริหารงาน
สารบรรณ   การบรหิารงานการเงินและบัญชี  การบริหารงานพัสดุ  การบริหารงานทะเบียนและ
สถิตขิาราชการครู / ลูกจาง   และประเมินผลงานดานธุรการ นํ าเสนอเปนคาเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ดังตารางที่  2 - 8

             โดยยึดเกณฑของ   เพ็ญแข  แสงแกว  (2541: 205)  ดังนี้

                                 4.21   -   5.00      หมายถึง        ระดับการปฏิบัติมากที่สุด
                                 3.41   -   4.20      หมายถึง        ระดับการปฏิบัติมาก
                                 2 61    -  3.40      หมายถึง        ระดับการปฏิบัติปานกลาง
                                 1.81    -  2.60      หมายถึง        ระดับการปฏิบัตินอย
                                 1.00    –  1.80      หมายถึง    ระดับการปฏิบัตินอยที่สุด

ตารางที่ 2   การบริหารงานดานธุรการ
(N = 82)

รายการ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

อันดับ ระดับ
การปฏิบัติ

การบริหารงานธุรการ 4.32    0.52         1 มากที่สุด
การบริหารงานการเงินและบัญชี 4.29    0.50         2 มากที่สุด
การบริหารงานพัสดุ 4.24    0.54         3 มากที่สุด
การบริหารงานทะเบียนและสถิติ

ขาราชการครู/ลูกจาง 4.24    0.64         4 มากที่สุด
การบริหารงานสารบรรณ 4.19    0.57         5      มาก
การประเมินผลงานดานธุรการ 4.18    0.73         6     มาก
การวางแผนธุรการ 4.09    0.56         7     มาก
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จากตารางที่  2  สภาพการบริหารงานดานธุรการพบวา  โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
กรมสามัญศึกษา  จงัหวดัสรุาษฎรธานีตามเกณฑมาตรฐานกรมสามัญศึกษา รวมทุกดาน
(คาเฉลี่ย  = 4.18)  โดยมีระดับมากที่สุด  4  ดาน  เรียงตามลํ าดับไดดังนี้  อันดับที่  1  การบริหารงาน
ธุรการ  (คาเฉลี่ย = 4.32)  อันดบัที่  2  การบริหารงานการเงินและบัญชี  (คาเฉลี่ย = 4.29)   อันดับ
ที่ 3   การบริหารงานพัสดุ  (คาเฉลี่ย  = 4.24)  อันดับที่  4  การบริหารงานทะเบียนและสถิติ
ขาราชการครู/ลูกจาง  (คาเฉลี่ย  = 4.24)   สวนดานที่มีระดับมากมี  3  ดาน  เรียงตามลํ าดับไดดังนี้
อันดับที่  1  การบริหารงานสารบรรณ  (คาเฉลี่ย  = 4.19)  อันดับที่  2  การประเมินผลงานดาน
ธุรการ  (คาเฉลี่ย = 4.18)  อันดับที่ 3 การวางแผนงานธุรการ (คาเฉลี่ย  = 4.09)

ตารางที่ 3   สภาพการบริหารงานดานธุรการ
(N = 82)

รายการ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อันดับ ระดับ

การปฏิบัติ

ก ํากับ ดูแลการปฏิบัติงานธุรการของ บุคลากร    
      ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ 4.57        0.57           1        มากที่สุด
ก ําหนดสายงานการบริหารงานธุรการไดชัดเจน   4.54        0.63            2       มากที่สุด
จดัเจาหนาที่รับผิดชอบตามสายงานการ                      
      บริหารงานธุรการไดชัดเจนครบทุกงาน 4.41        0.67           3       มากที่สุด
จดัหองและบรรยากาศหองธุรการและสัดสวน          
     สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย แสงสวาง

เพียงพออากาศปลอดโปรง มั่นคงแข็งแรง
มรีะบบรักษาความปลอดภัยที่ดี 4.27        0.72           4       มากที่สุด

ก ําหนดบทบาทหนาที่และภาระงานเจาหนาที่
      ของธุรการไดอยางเหมาะสมและชัดเจน 4.27        0.89             5       มากที่สุด
ประชาสัมพันธใหบุคลากรในโรงเรียนทราบถึง      

ขอบขายหนาที่และผูรับผิดชอบตาม
สายงานธุรการเพื่อสะดวกตอการติดตอ
ประสานงาน 4.30         0.70         6   มากที่สุด
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ตารางที่ 3   (ตอ)
(N = 82)

รายการ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อันดับ ระดับ

การปฏิบัติ

จดัใหมีส่ิงอํ านวยความสะดวกตางๆที่เอื้อตอ
    การปฏิบัติงานธุรการใหกับบุคลากร

อยางเพียงพอ 4. 15         0.74            7       มาก
แตงตั้งเจาหนาที่บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม      
    ปฏิบัติงานตามความรูความสามารถ และ

ความเหมาะสม ประสบการณ  ความถนัด
ตามลักษณะงาน 4. 07           0.75           8        มาก

จากตารางที่ 3  การบริหารงานธุรการ  พบวา  โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา
จงัหวดัสุราษฎรธานี  มีสภาพการบริหารงานธุรการตามเกณฑมาตรฐาน  กรมสามัญศึกษา  ดาน
ที่ 1.  การบริหารงานธุรการ  มสีภาพการปฏิบัติตั้งแตมากที่สุดจนถึงมาก (คาเฉลี่ย = 4.57–4.07)
เรียงตามลํ าดับไดดังนี้  อันดับ  1.  ก ํากับดแูลการปฏิบัติงานธุรการของบุคลากรใหเปนไปตาม
กฏหมายและระเบียบ. (คาเฉลี่ย  = 4.57) อันดับที่ 2 กํ าหนดสายงานการบริหารงานธุรการไดชัดเจน
(คาเฉลี่ย = 4.54) อันดับ 8  แตงตั้งเจาหนาที่บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมปฏิบัติงานตามความรู
ความสามารถและความเหมาะสมประสบการณความถนัด ตามลักษณะงาน  (คาเฉลี่ย = 4. 07)
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ตารางที่ 4   สภาพการบริหารงานดานการวางแผนงานธุรการ
(N = 82)

รายการ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อันดับ ระดับ

การปฏิบัติ

จดัทํ าเอกสารแบบพิมพตางๆที่ใชในงานธุรการ        
    อยางถูกตองเพียงพอและเปนระบบ
    สะดวกตอการนํ าไปใช 4.33          0.72             1      มากที่สุด
มกีารปฏิบัติงานตามแผนงานธุรการ                        4.28          0.65           2      มากที่สุด
จดัทํ าแผนงานที่สนองนโยบายปญหา                  
  และความตองการของโรงเรียน 4.23           0.74            3       มากที่สุด
จดัท ําคูมือเกี่ยวกับระเบียบและหรือ                    

ปฏิบัติเกี่ยวงานกับธุรการ 4.09           0.77            4        มาก
มกีารประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน                   3.88           0.77            5        มาก
มกีารนํ าผลการประเมินไปปรับปรุงใหดีขึ้น          3.74           0.72           6        มาก

จากตารางที่   4   การบริหารงานธุรการ   พบวา    โรงมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา
จงัหวดัสุราษฏรธานี  มีสภาพการบริหารงานธุรการตามเกณฑมาตรฐานกรมสามัญศึกษา
ดานที่ 2  คอื  การวางแผนงานดานธุรการมีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุดถึงมาก
(คาเฉลี่ย = 4.33–3. 74) โดยมีระดับมากที่สุดเรียงตามลํ าดับไดดังนี้  อันดับที่ 1 จัดทํ าเอกสาร
แบบพมิพตาง ๆ ที่ใชในงานธุรการอยางถูกตองเพียงพอ และเปนระบบสะดวกตอการนํ าไปใช
(คาเฉลี่ย = 4.33) อันดับที่  2  มกีารปฏิบัติงานตามแผนงานธุรการ (คาเฉลี่ย = 4.28) อับดับที่  6
มกีารนํ าผลการประเมินไปปรับปรุงใหดีขึ้น  (คาเฉลี่ย = 3.74)
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ตารางที่ 5   สภาพการบริหารงานธุรการดานการบริหารงานสารบรรณ
(N = 82)

รายการ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อันดับ ระดับ

การปฏิบัติ

มกีารจัดทํ าทะเบียนรับสงเอกสารหนังสือราชการ
ไดถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ 4.55         0.69       1        มากที่สุด

มแีบบฟอรมหนังสือราชการและแบบพิมพ      
   ทีจ่ ําเปนตองใชไวบริการอยางเพียงพอ 4.41            0.67             2       มากที่สุด
จดัใหมีเจาหนาที่งานสารบรรณที่มีความรู                
   ความสามารถและความเขาใจในระเบียบ
   งานสารบรรณเพียงพอและพรอมใหบริการ 4.32            0.72             3       มากที่สุด
มกีารดํ าเนินงานการโตตอบหนังสือราชการ      
    ไดรวดเร็วทันตามกํ าหนด 4.30             0.64             4      มากที่สุด
มกีารเก็บรักษาหนังสือราชการถูกตอง            4.30             0.70      5      มากที่สุด
มวีสัดอุุปกรณสํ านักงานใชอยางเพียงพอใน    
    การปฏิบัติงานและการใหบริการ 4.28          0.65           6      มากที่สุด
มกีารรับสงหนังสือราชการภารในโรงเรียนอยาง    
    เปนระบบ 4.21             0.78             7      มากที่สุด
มีการทํ าลายหนังสือราชการถูกตอง                             3.70             1.05             8      มาก
มกีารใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดเก็บ                
   รักษาหนังสือราชการ 3.61          0.93         9      มาก

จากตารางที่  5  การบริหารงานธุรการ  พบวา  โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา
จงัหวดัสุราษฎรธานี  มีสภาพการบริหารงานธุรการตามเกณฑมาตรฐานกรมสามัญศึกษาดานที่ 3
คอื  การบริหารงานสารบรรณ มีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุดถึงมาก  (คาเฉลี่ย  =
4.55 - 3.61) โดยมีระดับมากที่สุดเรียงตามลํ าดับดังนี้    อันดบัที่  1   มีการจัดทํ าทะเบียนรับสง
เอกสารหนังสือราชการไดถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ (คาเฉลี่ย  =  4.55)   อันดับที่  2
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มแีบบฟอรมหนังสือราชการ และแบบพิมพที่จํ าเปนตองใชไวบริการอยางเพียงพอ  (คาเฉลี่ย  =
4.41) อันดบัที ่ 9   มีการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดเก็บรักษาหนังสือราชการ  (คาเฉลี่ย  =
3.61)

ตารางที่ 6   สถานการบริการงานธุรการดานบริการงานการเงินและบัญชี
(N = 82)

รายการ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อันดับ ระดับ

การปฏิบัติ

มรีะบบการรับ – การจายเงินเปนไปตามระเบียบ     
   และปฏิบัติไดถูกตองเปนปจจุบัน                   4.56           0.59        1       มากที่สุด
มกีารจัดทํ าแบบพิมพและแบบฟอรมเกี่ยวกับ            
   การเงินและบัญชีไวสํ าหรับบริการบุคลากร

อยางเพียงพอ 4.55           0.61           2       มากที่สุด
มกีารจัดทํ าเอกสารหลักฐานการเงิน และบัญชี
   ครบถวนและถูกตอง  4.54           0.57            3      มากที่สุด
มรีะบบการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับงานการเงิน     
   และบญัชีเปนระเบียบเรียบรอยสะดวก

ปลอดภัยเปนระบบงานตอการคนควา
และตรวจสอบ 4.51           0.57            4      มากที่สุด

มกีารกํ ากับติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติ      
   งานของเจาหนาที่การเงินและบัญชีเปน

ระยะอยางสมํ่ าเสมอ 4.37            0.60         5      มากที่สุด
จดัใหมีเจาหนาที่การเงินและบัญชีที่มีความรู     
    ความสามารถและความเขาใจโดยตรง

อยางเพียงพอ 4.28            0.72             6     มากที่สุด
มกีารจดัหาเอกสารหนังสือเกี่ยวกับกฎหมาย               
   และระเบียบการเงินและจัดทํ าคูมือการ

ปฏิบัติงานการเงินบัญชีครบถวนเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 4.28        0.77          7      มากที่สุด
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ตารางที่ 6   (ตอ)
(N = 82)

รายการ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อันดับ ระดับ

การปฏิบัติ

มเีจาหนาที่จัดทํ าบัญชีการเงินทุกประเภทเพื่อ      
    การดํ าเนินการตามโครงการไดคลองตัว

และรวดเร็ว 4.18       0.76          8    มาก
มกีารควบคุมรายงานการใชเงินตามแผนงาน /

โครงการ       4.17           0.75          9       มาก
ประชาสัมพันธใหประชากรในโรงเรียนไดมี

ความรูความเขาใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติ
ทีถู่กตองเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีเพื่อ
ความถูกตองและคลองตัวในการติดตอ
ประสานงาน 4.09      0.71         10       มาก

มวีสัดุอุปกรณที่มีคุณภาพทันสมัยและ
มคีวามจํ าเปนตอการปฏิบัติงานและ
การใหบริการอยางเพียงพอ 3.99         0.73        11       มาก

มกีารรายงานผล สรุป  ประเมิน  การรับ – จาย
เงนิประเภทตาง ๆ เมื่อส้ินสุดการจัดทํ า
แผนงาน  /  โครงการ 3.91         0.74            12    มาก

จากตารางที ่ 6   การบรหิารงาน  พบวา  โรงเรียนมธัยมศกึษา   สังดกักรมสามยัศกึษา  จงัหวดั
สุราษฎรธานี   มสีภาพการบรหิารงานธรุการตามเกณฑมาตาฐานกรมสามญัศกึษา  ดานที ่ 4  คอื การ
บริหารงานการเงนิและบญัช ีมสีภาพการปฏบิตัอิยูในระดบัมากทีสุ่ดถึงมาก   (คาเฉลีย่  =  4.56 –3 .91)
โดยมรีะดบัมากทีสุ่ดเรยีง  ตามล ําดบัดงันีอั้นดบัที ่1 มรีะบบการรบัจายเงนิเปนไปตามระเบยีบและปฏบิตัิ
ไดถูกตองเปนปจจบุนั (คาเฉลีย่  =  4.56)   อันดบัที ่ 2   มกีารจดัท ําแบบพมิพ  และ  แบบฟอรมเกีย่วกบั
การเงนิ  และ  บญัชไีวสํ าหรับบรกิารบคุลากรอยางเพยีงพอ   (คาเฉลีย่  =  4.55) อันดับที่ 12 มีการ
รายงานผล สรุป  ประเมินการรับ - จายประเภทตางๆเมื่อส้ินสุดการจัดทํ าแผนงาน /โครงการ
(คาเฉลี่ย  =  3.91)



65

ตารางที่ 7   สภาพการบริหารงานธุรการดานการบริหารงานพัสดุ
(N = 82)

รายการ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อันดับ ระดับ

การปฏิบัติ

มกีารแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบงานพัสดุโรงเรียน 4.68             0.54             1       มากที่สุด
มกีารควบคุมตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง                
   และจัดสรรวัสดุครุภัณฑใหเปนไปตาม

ระเบียบ 4.39           0.70     2  มากที่สุด
มกีารจัดซื้อจัดจางพัสดุครุภัณฑตามระเบียบ      
   ถูกตอง  สะดวก  รวดเร็วตอการใหบริการ 4.32              0.66            3        มากที่สุด
มกีารตรวจสอบและรายงานพัสดุตามที่กํ าหนด      
   ไวตามระเบียบวาดวยการพัสดุ
   พ. ศ.  2535 4.26          0.80             4        มากที่สุด
มกีารจํ าหนายวัสดุครุภัณฑถูกตองตาม                         
    ระเบียบวาดวยการพัสดุ 4.18          0.82            5         มาก
มกีารลงทะเบียนพัสดุถูกตองครบถวน                         
    เปนปจจุบัน       4.10             0.70            6       มาก
มกีารดํ าเนินการซอมแซมวัสดุครุภัณฑ                        
    ใหใชบริการไดดีอยูเสมอ 4.05             0.65              7           มาก
มหีองเก็บรักษาวัสดุครุภัณฑสะอาดเปนระเบียบ

เรียบรอยแสงสวางเพียงพออากาศ
    ปลอดโปรง  มีความมั่นคงแข็งแรงและ

จดัระบบรักษาความปลอดภัย 3.93             0.73              8           มาก

จากตารางที่  7  การบริหารงานธุรการ  พบวา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
จงัหวดัสุราษฎรธานี   มีสภาพการบริหารงานธุรการตามเกณฑมาตาฐานกรมสามัญศึกษา  ดานที่  5
คอืการบริหารงานพัสดุ  มีสภาการปฏิบัติอยูในระดับ  มากที่สุด ถึงมาก  (คาเฉลี่ย = 4.68 - 3.93)
โดยมรีะดับมากที่สุดเรียงตามลํ าดับขอคืออันดับ  1  มีการตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบงานพัสดุโรงเรียน
(คาเฉลีย่ = 4.68) อันดับที่  2  มีการควบคุมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางและจัดสันวัสดุครุภัณฑ
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ใหเปนไปตามระเบียบ  (คาเฉลี่ย = 4.39) อันดับที่   8   มีหองเก็บรักษาวัสดุครุภัณฑสะอาดเปน
ระเบยีบเรียบรอย แสงสวางเพียงพอ อากาศปลอดโปรง  มีความมั่นคงแข็งแรงและจัดระบบรักษา
ความปลอดภัย (คาเฉลี่ย = 3.93)

ตารางที่ 8   สภาพการบริหารงาน ดานการบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการครูและลูกจาง
(N = 82)

รายการ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

อันดับ ระดับ
การปฏิบัติ

จดัใหมเีจาหนาที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับทะเบียนและ
สถิติขาราชการครู/ลูกจาง

จดัท ําทะเบียนประวัติขาราชการครู/ลูกจางได
อยางถูกตองและเปนปจจุบัน

จดัระบบการเก็บรักษาทะเบียนประวัติขาราชการ
ครู/ลูกจาง ใหสะดวกตอการคนหา

จดัระบบการเก็บหลักฐานการมาปฏิบัติราชการ
ของขาราชการครู/ลูกจาง เปนระเบียบ
ปลอดภัย  งายตอการคนหา

จดัทํ ารายงานทะเบียนสถิติตางๆของขาราชการ
ครูและลูกจางประจํ าปงบประมาณ

ใชเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณที่ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพมาใชในการจัดทํ าทะเบียน
และสถิติลูกจาง
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จากตารางที่ 8  การบริหารงานราชการพบวา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
จงัหวดัสรุาษฎรธานี มีสภาพบริหารงานธุรการอยูในเกณฑมาตรฐาน กรมสามัญศึกษาดานที่ 6 คือ
การบริหารงานทะเบียน และสถิติขาราชการครู/ลูกจาง   มีสภาพปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุดถึงมาก
(คาเฉลีย่ = 4.40 – 3.93) โดยมีระดับมากที่สุดเรียงตามลํ าดับดังนี้  อันดับที่ 1 จัดใหมีเจาหนาที่
ปฏิบตังิาน  เกี่ยวกับทะเบียนและสถิติขาราชการครู /ลูกจาง (คาเฉลี่ย = 4.40) อันดับที่ 2 จัดทํ า
ทะเบยีนประวัติขาราชการครู/ลูกจาง ไดอยางถูกตองและเปนปจจุบัน (คาเฉลี่ย = 4.35) อันดับที่ 6
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ใชเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณทีทันสมัยมีประสิทธิภาพมาใชในการจัดทํ าทะเบียนและสถิติลูกจาง
(คาเฉลี่ย = 3.93)

ตารางที่ 9   สภาพการปฏิบัติงานธุรการดานการประเมินผลงานดานธุรการ
(N = 82)

รายการ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

อันดับ ระดับ
การปฏิบัติ

จดัวเิคราะหงานกอนการปฏิบัติงานธุรการ
ทุกดาน

จดัประเมินผลระหวางการปฏิบัติงานภายใน
โรงเรียน และไดแสดงความคิดเห็น
เกีย่วกับการปฏิบัติงาน

จดัติดตามผลการปฏิบัติงานและนํ าไปปรับปรุง
งานอยางตอเนื่อง

จดัทํ าแบบสอบถามใหบุคคลในโรงเรียนได
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
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จากตารางที่ 9  การบริหารงานราชการพบวา   โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา
จงัหวดัสรุาษฎรธานี  จัดวิเคราะหงานกอนการปฏิบัติงานธุรการทุกดาน  มีสภาพบริหารงานธุรการ
อยูในเกณฑมาตรฐาน กรมสามัญศึกษาดานที่  7  คือ  การบริหารงาน การประเมินผลงานธุรการ
มสีภาพการปฏิบัติอยูในระดับมากคาเฉลี่ย = 3.66 – 3.37 เรียงตามลํ าดับไดดังนี้ อันดับที่ 1
จดัวเิคราะหงานกอนการปฏิบัติงานธุรการทุกดาน (คาเฉลี่ย  =  3.66)  อันดับที่  2  จัดประเมินผล
ระหวางการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน และไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
(คาเฉลี่ย = 3.60) อันดับที่ 4  จดัท ําแบบสอบถามใหบุคคลในโรงเรียนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน (คาเฉลี่ย = 3.37)
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ตอนท่ี 3  ปญหาการบริหารงานธุรการ

ปญหาการบริหารงานธุรการสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี มี  7  ดานคือ
การบริหารงานธุรการ  การวางแผนงานธุรการ  การบริหารงานสารบรรณ  การบริหารงานการเงิน
และบญัชี  การบริหารงานพัสดุ  การบริหารงานทะเบียนสถิติขาราชการครู/ลูกจาง และการประเมิน
ผลงานธุรการ  นํ าเสนอเปนคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง 10 – 17

ตารางที่ 10   ปญหาการบริหารงานดานธุรการ
(N = 82)

รายการ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

อันดับ ระดับ
การปฏิบัติ

การประเมินผลงานธุรการ 2.15 0.90        1 นอย
การวางแผนงานธุรการ 2.02 0.87        2 นอย
การบริหารการเงินและบัญชี 2.00 0.84        3 นอย
การบริหารงานธุรการ 1.96 0.77        4 นอย
การบริหารงานพัสดุ 1.95 0.82        5 นอย
การบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการครู/

ลูกจาง 1.81 0.80        6 นอย
การบริหารงานสารบรรณ 1.75 0.70        7    นอยที่สุด

จากตารางที่  10  ปญหาการบริหารงานธุรการ  พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
กรมสามัญศึกษา  จงัหวดัสุราษฎรธานี  มีสภาพปญหาการบริหารงานธุรการตามเกณฑมาตรฐาน
กรมสามญัศึกษา    รวมทุกดาน  (คาเฉลี่ย = 1.92)  โดยมีระดับนอย  6  ดาน เรียงตามลํ าดับไดดังนี้
อันดบัที่ 1  การประเมินผลงานธุรการ  (คาเฉลี่ย = 2.15)  อันดับที่  2  การวางแผนธุรการ
(คาเฉลี่ย  = 2.02)   อันดับที่  3  การบริหารงานการเงินและบัญชี  (คาเฉลี่ย  = 2.00)   อันดับที่  4
การบริหารธุรการ  (คาเฉลี่ย  = 1.96)  อันดับที่  5  การบริหารงานพัสดุ  (คาเฉลี่ย  = 1.95)  อันดับที่
6  การบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการครู/ลูกจาง  (คาเฉลี่ย  = 1.81)  สวนดานที่มีระดับ
นอยที่สุดมี  1  ดานคือ  การบริหารงานสารบรรณ  (คาเฉลี่ย  = 1.75)
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ตารางที่ 11  ปญหาการบริหารงานธุรการดานการบริหารงานธุรการ
(N = 82)

รายการ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อันดับ ระดับ

การปฏิบัติ

การจัดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานธุรการมีนอย
ไมครบทุกงาน

วสัดอุุปกรณ เครื่องอํ านวยความสะดวกตอการ
ปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมครบถวนตาม
พรรณนางาน

ผูทีเ่กี่ยวของไมมีความรู ความเขาใจ ถึงขอบขาย
และบทบาทเจาหนาที่ธุรการ

การจัดบรรยากาศของหองธุรการไมเหมาะสม
การกํ าหนดสายงานธุรการไมชัดเจน

2.21

2.21

2.04

2.04
1.65
1.61

1.16

1.02

1.05

0.97
0.78
0.80

1

2

3

4
5
6

นอย

นอย

นอย

นอย
นอยที่สุด
นอยที่สุด

จากตารางที่ 11  ปญหาการบริหารงานธุรการ  พบวา โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี  มสีภาพปญหาการบริหารงาน ธุรการตามเกณฑมาตรฐาน
กรมสามัญศึกษาดานที่  1  คือ  การบริหารงานธุรการ มีปญหาอยูในระดับนอย ถึงนอยที่สุด
(คาเฉลีย่ = 2.21–1.61)  โดยมีระดับนอยเรียงตามลํ าดับไดดังนี้ อันดับที่ 1 การจัดเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานธุรการมีนอยไมครบทุกงาน  (คาเฉลี่ย = 2.21) อันดับที่ 2  วัสดุอุปกรณ
เครือ่งอํ านวยความสะดวกตอการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ  (คาเฉลี่ย = 2.21) อันดับที่ 6  การกํ าหนด
สายงานธุรการไมชัดเจน (คาเฉลี่ย = 1.61)



70

ตารางที่ 12  ปญหาการบริหารงานธุรการดานการวางแผนงานธุรการ
(N = 82)

รายการ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อันดับ ระดับ

การปฏิบัติ

เจาหนาที่จัดทํ าแผนงานไมเพียงพอ
แผนงานไมสอดคลองกับนโยบาย  สภาพปจจุบัน

ปญหาและความตองการ
ขาดการจัดทํ าคูมือเกี่ยวกับระเบียบแนวปฏิบัติ

เกีย่วกับงานธุรการ
บคุลากรในโรงเรียนไมมีสวนรวมในการจัดทํ า

แผนงาน

2.51

1.93

1.91

1.74

1.23

0.94

1.01

0.87

1

2

3

4

นอย

นอย

นอย

นอยที่สุด

จาก ตารางที่ 12   ปญหาการบริหารงานธุรการดานการวางแผนงานธุรการ  พบวาโรงเรียน
มธัยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี มีสภาพ ปญหาการบริหารงานธุรการตาม
เกณฑมาตรฐานกรมสามัญศึกษา ดานที่ 2 คือ การบริหารงานวางแผนงานธุรการ มีปญหาอยูใน
ระดบันอย ถึงนอยที่สุด (คาเฉลี่ย 2.51 – 1.74) โดยมีระดับนอยเรียงตามรายขอไดดังนี้ อันดับที่ 1
เจาหนาที่จัดทํ าแผนงานไมเพียงพอ (คาเฉลี่ย = 2.51)  อันดับที่ 2  แผนงานไมสอดคลองกับนโยบาย
สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ (คาเฉลี่ย = 1.93) อันดับที่ 4  บุคลากรในโรงเรียนไมมี
สวนรวมในการจัดทํ าแผนงาน (คาเฉลี่ย = 1.74)
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ตารางที่ 13   ปญหาการบริหารงานธุรการดานการบริหารงานสารบรรณ
(N = 82)

รายการ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อันดับ ระดับ

การปฏิบัติ

การทํ าลายหนังสือราชการไมเปนไปตามระเบียบ
งานสารบรรณและไมทันตามกํ าหนด

การนํ าเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีที่
ทนัสมัย มาใชเกี่ยวกับงานสารบรรณ

การรับ – สง หนังสือไมทันตามกํ าหนดเวลา
และปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบงาน
สารบรรณ

การจัดเก็บรักษาเอกสารของโรงเรียน ไมเปน
ระบบไมสะดวกตอการคนหา

โรงเรียนไมมีการประชาสัมพันธใหบุคลากร
ทราบขอบขายหนาที่ ของเจาหนาที่งาน
สารบรรณแตละคน

หนาที่งานสารบรรณขาดความรูความเขาใจ
เกีย่วกับงานสารบรรณ

การจดัระบบงานสารบรรณทํ าใหยุงยากในการ
บริหารงาน

แบบฟอรม แบบพิมพ หนังสือตาง ๆ ที่มี
ไมเพียงพอ

ผูบริหารขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
งานสารบรรณ

การปฏิบัติงานสารบรรณในโรงเรียนไมเปนไป
ตามระเบียบงานสารบรรณ

ผูบริหารไมใหความสํ าคัญของงานสารบรรณ

2.17

2.11

1.85

1.78

1.74

1.73

1.67

1.61

1.59

1.49
1.45

1.20

0.98

0.94

0.92

0.92

0.97

0.80

0.77

0.78

0.84
0.80

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

นอย

นอย

นอย

นอยที่สุด

นอยที่สุด

นอยที่สุด

นอยที่สุด

นอยที่สุด

นอยที่สุด

นอยที่สุด
นอยที่สุด
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จากตารางที่ 13   ปญหาการบริหารงานธุรการดานการบริหารงานสารบรรณ  พบวา
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี มีสภาพการบริหารงานธุรการ
ตามเกณฑมาตรฐานกรมสามัญศึกษา ดานที่ 3 คือ การบริหารงานสารบรรณ มีปญหาอยูในระดับ
นอย ถึงนอยที่สุด (คาเฉลี่ย = 2.17 – 1.45)  โดยมรีะดับนอย 3 ขอ เรียงตามรายขอไดดังนี้  อันดับ
ที่ 1  การท ําลายหนังสือราชการไมเปนไปตามระเบียบงานสารบรรณและไมทันตามกํ าหนด
(คาเฉลี่ย = 2.17)  อันดับที่ 2  การน ําเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีที่ทันสมัย  มาใชเกี่ยวกับงาน
สารบรรณ  (คาเฉลี่ย = 2.11)  อันดับ 11 ผูบริหารไมใหความสํ าคัญของงานสารบรรณ  (คาเฉลี่ย =
1.45)

ตารางที่ 14  ปญหาการบริหารงานธุรการดานการบริหารการเงินและบัญชี
(N = 82)

รายการ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อันดับ ระดับ

การปฏิบัติ

การจัดสรรงบประมาณมีไมเพียงพอในการ
ด ําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ

การนิเทศเจาหนาที่การเงิน และบัญชีเพื่อใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของระเบียบทาง
ราชการไมไดจัดดํ าเนินการ

การตรวจสอบการรับจายเงินประจํ าวัน
การประชาสัมพันธใหบุคลากรไดรับความรู

ความเขาใจ ในระเบียบและวิธีปฏิบัติ
เกีย่วกับการเบิกจายเงินไมคลองตัว

2.49

2.04
1.99

1.94

1.22

0.99
1.00

0.89

1

2
3

4

นอย

นอย
นอย

นอย
ขาดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถปฏิบัติงาน

เกีย่วกับการเงินและบัญชีของโรงเรียน
โดยตรงขาดความคลองตัวในการ
เบกิจาย – จายเงินของโรงเรียน

ขาดความคลองตัวในการเบิก – จายเงินของ
โรงเรียน

1.94

1.88

1.03

1.00

5

6

นอย

นอย
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ตารางที่ 14  (ตอ)
(N = 82)

รายการ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อันดับ ระดับ

การปฏิบัติ

ขาดเอกสารหนังสือเกี่ยวกับระเบียบการเงินและ
บญัชไีวใหบุคลากรใชศึกษาและอางอิงใน
การปฏิบัติงาน

การจดัเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงิน–บัญชี ไมเปน
ระบบ ไมสะดวกตอการคนหา

1.77

1.76

0.99

0.82

7

8

นอยที่สุด

นอยที่สุด

จาก ตารางที่ 14   ปญหาการบริหารงานธุรการดานการบริหารการเงินและบัญชี พบวา
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี มีสภาพปญหาการบริหารงาน
ธุรการตามเกณฑมาตรฐานกรมสามัญศึกษา ดานที่ 4 คือ  การบริหารการเงินและบัญชี มีปญหา
อยูในระดับนอย ถึงนอยที่สุด  (คาเฉลี่ย = 2.49–1.76) โดยมรีะดับนอยเรียงตามรายขอไดดังนี้
อันดบัที ่1 การจัดสรรงบประมาณมีไมเพียงพอในการดํ าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ
(คาเฉลี่ย = 2.49) อันดับที่ 2  การนเิทศเจาหนาที่การเงิน และบัญชีเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของระเบียบทางราชการไมไดจัดดํ าเนินการ (คาเฉลี่ย = 2.04) อันดับที่ 8 การจัดเก็บเอกสาร
เกีย่วกบัการเงิน–บัญชี ไมเปนระบบ ไมสะดวกตอการคนหา (คาเฉลี่ย = 1.76)
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ตารางที่ 15   ปญหาการบริหารงานธุรการดานการบริหารงานพัสดุ
(N = 82)

รายการ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อันดับ ระดับ

การปฏิบัติ

สถานที่เก็บพัสดุที่ปลอดภัยเปนสัดสวนและ
การซอมบํ ารุง

การตรวจสอบพัสดุประจํ าปตามระเบียบพัสดุ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบมีความรูความเขาใจ

เกีย่วกบัระเบียบวาดวยงานพัสดุ
การจดัทํ าบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ

ไมถูกตองตามระเบียบและไมเปนปจจุบัน
ด ําเนนิการจํ าหนายพัสดุไดถูกตองตามระเบียบ

พัสดุ
การจัดซื้อ-จัดจาง ของโรงเรียนไมเปนไปตาม

ระเบียบทางราชการ

2.11
2.07

2.02

1.98

1.94

1.60

1.08
1.11

1.08

0.94

1.03

0.77

1
2

3

4

5

6

นอย
นอย

นอย

นอย

นอย

นอยที่สุด

ตารางที่ 15   ปญหาการบริหารงานธุรการดานการบริหารงานพัสดุ พบวา โรงเรียน
มธัยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี มีสภาพปญหาการบริหารงานธุรการ
ตามเกณฑมาตรฐานกรมสามัญศึกษา ดานที่ 5 คือ การบริหารงานพัสดุ มีปญหาอยูในระดับนอย
ถึงนอยที่สุด (คาเฉลี่ย = 2.11–1.60) เรียงตามรายขอไดดังนี้อันดับที่ 1 สถานที่เก็บพัสดุที่ปลอดภัย
เปนสัดสวนและการซอมบํ ารุง (คาเฉลี่ย = 2.11)  อันดบัที่ 2 การตรวจสอบพัสดุประจํ าปตาม
ระเบยีบพัสดุ (คาเฉลี่ย = 2.07) อันดับที่ 6 การจัดซื้อ-จัดจาง ของโรงเรียนไมเปนไปตามระเบียบ
ทางราชการ (คาเฉลี่ย =  1.60)
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ตารางที่ 16  ปญหาการบริหารงานธุรการดานการบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการครู/
             ลูกจางประจํ า

(N = 82)

รายการ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อันดับ ระดับ

การปฏิบัติ

มกีารนํ าวัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีทันสมัยมาใชใน
การจัดทํ าทะเบียนและสถิติขาราชการครู
และลูกจาง

การจดัเก็บรักษาทะเบียนประวัติขาราชการและ
ลูกจางไมสะดวกตอการคนหา

การจัดทํ าทะเบียนประวัติขาราชการครูและ
ลูกจางไมถูกตองหรือไมเปนปจจุบัน

การจัดระบบการจัดเก็บหลักฐานการมาปฏิบัติ
ราชการของขาราชการครูและลูกจาง
ไมสะดวกตอการคนหา

2.06

1.74

1.73

1.71

1.01

0.84

0.85

0.85

1

2

3

4

นอย

นอยที่สุด

นอยที่สุด

นอยที่สุด

จากตารางที่ 16   ปญหาการบริหารงานธุรการดานการบริหารงานทะเบียนและสถิติ
ขาราชการครู/ลูกจางประจํ า พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี
มสีภาพปญหาการบริหารงานธุรการตามเกณฑมาตรฐานกรมสามัญศึกษา ดานที่ 6  คือ  การบริหาร
งานทะเบียนและสถิติขาราชการครู/ลูกจางประจํ า มีปญหาอยูในระดับนอยถึงนอยที่สุด
(คาเฉลี่ย = 2.06 – 1.71)  เรียงลํ าดับดังนี้ อันดับ 1 การนํ าวัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีทันสมัยมาใชใน
การจัดท ําทะเบียนและสถิติขาราชการครูและลูกจาง (คาเฉลี่ย = 2.06) อันดับ 2 การจัดเก็บรักษา
ทะเบยีนประวัติขาราชการและลูกจางประจํ าไมสะดวกตอการคนหา (คาเฉลี่ย = 1.74)  อันดับที่ 4
การจดัระบบการเก็บหลักฐานการมาปฏิบัติราชการของขาราชการครูและลูกจางไมสะดวกตอ
การคนหา (คาเฉลี่ย =1.71)
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ตารางที่ 17  ปญหาการบริหารงานธุรการดานการประเมินผลงานธุรการ
(N = 82)

รายการ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อันดับ ระดับ

การปฏิบัติ

การนํ าผลการประเมินผลงานธุรการไปปรับปรุง
งานธุรการในดานตางๆ

การดํ าเนินการประเมินผลงานธุรการ
การนิเทศ กํ ากับ ติดตามการปฏิบัติงานบุคลากร

ในฝายธุรการ
การวางแผนการประเมินผลงานธุรการ

2.26
2.15

2.12
2.06

0.98
0.88

1.04
0.93

1
2

3
4

นอย
นอย

นอย
นอย

จากตารางที่ 17  ปญหาการบริหารงานธุรการดานการประเมินผลงานธุรการ พบวาโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี มีสภาพปญหาการบริหารงานธุรการ
ตามเกณฑมาตรฐานกรมสามัญศึกษา ดานที่ 7 คือ การบริหารงานการประเมินผลงานธุรการมีปญหา
อยูในระดับนอยคาเฉลี่ย = 2.26 – 2.06 เรียงตามรายขอไดดังนี้  อันดับที่ 1  การนํ าผลการประเมินผล
งานธรุการไปปรับปรุงงานธุรการในดานตาง ๆ  (คาเฉลี่ย = 2.26)  อันดับที่ 2  การดํ าเนินการ
ประเมินผลงานธุรการ (คาเฉลี่ย = 2.15) อันดับที่ 4  การวางแผนการประเมินผลงานธุรการ
(คาเฉลี่ย = 2.06)

ขอวิจารณ

ผลการวิจัยเร่ือง การบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
จงัหวดัสุราษฎรธานี  ผูวิจัยมีขอวิจารณดังนี้

1. การบริหารงานดานธุรการ ซ่ึงมี 7 ดาน จากผลการวิจัยพบวา  การบริหารงานดาน
ธุรการอยูในระดับมาก  (ตารางที่2) งานบริหารดานธุรการอยูในระดับมากที่สุดคือการบริหารงาน
ธุรการ  และอยูในระดับนอยที่สุดคือการประเมินผลงานดานธุรการ
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1.1 งานบริหารงานธุรการ จากผลการวิจัยพบวา  การบริหารงานธุรการสวนใหญอยู
ในระดบัมากที่สุด (ตารางที่ 3) งานบริหารงานธุรการอยูในระดับมากที่สุดคือกํ ากับดูแลการปฏิบัติ
งานธรุการของบุคลากรใหเปนตามกฎหมายและระเบียบ และอยูในระดับมากคือแตงตั้งเจาหนาที่
บคุลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมปฏิบัติงานตามความรูความสามารถและความเหมาะสม
ประสบการณ ความถนัดตามลักษณะงาน ซ่ึงสอดคลองกับ สมพงษ  เกษมสิน (2526: 12-14)  และ
ธีรวฒุ ิประทุมนพรัตน  (2529: 128-129) ไดกลาวไววา การบริหารงานธุรการและการเงินควร
ยดึหลักความถูกตองเปนการหลักการที่ผูบริหารโรงเรียนพึงกระทํ าตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ
ทีก่ํ าหนด  ทัง้นี้เพื่อการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐาน

1.2 การวางแผนงานธุรการ จากผลการวิจัยพบวา การวางแผนงานธุรการสวนใหญ
อยูในระดับมาก  (ตารางที่ 4)  การวางแผนธุรการอยูในระดับมากที่สุด คือ จัดทํ าเอกสารแบบพิมพ
ตาง  ๆ ที่ใชในงานธุรการอยางถูกตองเพียงพอและเปนระบบสะดวกตอการนํ าไปใชและอยูใน
ระดบัมากคอืมีการนํ าผลการประเมินไปปรับปรุงใหดีขึ้น ซ่ึงการวางแผนไดลวงหนาจะทํ าใหการ
บริหารสํ าเร็จลุลวงไปดวยความเรียบรอย ซ่ึงสอดคลองกับ เอกชัย  กี่สุขพันธ (2538: 35) ไดกลาวถึง
แผนไววาเปนการเตรียมการ คาดการณไวลวงหนา ทํ าใหผูบริหารมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานหรือ
กระท ําอะไรบางอยางในอนาคต การวางแผนจึงเปนการตัดสินใจของผูบริหารในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
จะท ําอะไร (what to do) ทํ าอยางไร (how to do) ทํ าเมื่อใด (when to do) ใหใครทํ า (who is to do it)
ตองการทรัพยากรอะไร (what is needed  to it) ซ่ึงการวางแผนงานธุรการเปนการเตรียมความพรอม
ทีจ่ะปฏบิตัิงานธุรการเพื่อใหงานเปนระบบมีประสิทธิภาพตั้งแตเร่ิมและเปนไปอยางตอเนื่อง

1.3 การบริหารงานสารบรรณจากผลการวิจัยพบวาการบริหารงานสารบรรณใน
โรงเรียนสวนใหญอยูในระดับมาก  (ตารางที่5)งานบริหารที่อยูในระดับมากที่สุดคือ มีการจัดทํ า
ทะเบยีนรับสงเอกสารหนังสือราชการไดถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณและอยูในระดับมาก คือ
มกีารใหเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดเก็บรักษาหนังสือราชการ  ซ่ึงสอดคลองกับ   กมล  ชูทรัพย
และ เสถียร  เหลืองอราม (2527: 103)  ไดกลาววางานสารบรรณที่ดีจะตองปฏิบัติไดรวดเร็ว
ประหยัดเวลา หากวธีิในการราง โตตอบ รับสง เก็บ คน ทํ าลายหนังสือ เพื่อประหยัดงาน ประหยัด
กระดาษพมิพ  นอกจากนั้นหนังสือโตตอบทุกฉบับจะตองมีความสมบูรณ ประณีต สะอาด ชัดเจน
มรีะเบยีบ  และเปนมาตรฐาน รางหนังสือ โตตอบไดรวดเร็ว ถูกตองไมตองแกไขเพิ่มเติม  เมื่อได
รับหนงัสอืแลวมีการลงทะเบียนไดถูกตองตามแบบที่กํ าหนดไว รีบรวบรวมเพื่อเสนอใหผูมีอํ านาจ
รับพจิารณาออกความเห็นหรือส่ังการ  เก็บเรื่องเปนระเบียบติดตามเรื่องไดงาย มีรูปแบบไวเปน
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แบบตายตวั เวนชองวางไวสํ าหรับกรอกเฉพาะขอความที่เปลี่ยนแปลงได เปนการทุนแรงและ
ประหยดัเวลา ขอความที่จะจดใหถูกตองรวดเร็ว ตองใชจดดวยชวเลขหรือเครื่องบันทึกเสียง

1.4 การบริหารงานการเงินการบัญชีจากผลการวิจัยพบวา  การบริหารงานการเงิน
และบญัช ีสวนใหญอยูในระดับมากที่สุด (ตารางที่ 6) การบริหารงานการเงินและบัญชีอยูในระดับ
มากทีสุ่ดคอืมีระบบการรับ-การจายเงินเปนไปตามระเบียบ และปฏิบัติไดถูกตองเปนปจจุบัน และ
อยูในระดับมากคือมีการรายงาน สรุป ประเมินการรับ-จายเงินประเภทตางๆเมื่อส้ินสุดการจัดทํ า
แผนงาน/โครงการซึ่งสอดคลองกับ ศรีสวัสดิ์  รัตนวราห (2533: 338) ไดสรุปหลักการปฏิบัติเกี่ยว
กบังานการเงินและบัญชีไดวา การรับเงินทุกประเภท โรงเรียนจะตองปฏิบัติตามระเบียบการจายเงิน
โรงเรียนตองทํ าหลักฐานการจาย ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินใหมีรายการครบถวนและถูกตอง และจะ
ตองเซน็ชือ่รับรองการจายกํ ากับไวเปนหลักฐานในการจาย การมอบฉันทะใหผูอ่ืนรับแทนใหใช
ใบมอบฉนัทะรบัเงินตามกระทรวงการคลังกํ าหนดเมื่อจายเงินในวันใดจะตองลงบัญชีในวันนั้น
และการตรวจการจายเงินสดในวันนั้นเมื่อเวลารับ-จายเงินแลวใหตรวจเซ็นชื่อกํ ากับยอดเงินคง
เหลือในบญัชกีารเก็บรักษาเงินจะตองจัดตูนิรภัยไวเก็บรักษาเงิน เจาหนาที่การเงินของโรงเรียนจะ
ตองท ํารายงานและบัญชีของโรงเรียนซึ่งยึดวิธีการดํ าเนินการ คือ ทํ าแผนการใชเงินทุกปขออนุมัติ
เบกิเงนิงบประมาณแยกตามหมวดรายจาย จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของกับการเงินการบัญชี เจาหนาที่
จะตองศกึษากฎหมายระเบียบขอบังคับและคํ าสั่งตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี ศึกษาเกี่ยวกับ
ระเบยีบบัญชีของสถานศึกษา ตลอดจนรูปแบบตางๆ ที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี  ปฏิบัติตาม
ระเบยีบอยางเครงครัด ยึดหลักประสิทธิภาพ ควบคุมการจายเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ประหยดัไดผลตามเปาหมาย เก็บหลักฐานใหครบ อยูในที่ปลอดภัย  อยาใหเกิดเสียหายขึ้นได
ปญหา คอื งานการเงิน เจาหนาที่ตองสนใจและศึกษาระเบียบวิธีปฏิบัติใหเขาใจถองแท ฝายบริหาร
ควรไดจดัใหมีเจาหนาที่การเงินและบัญชีที่มีวุฒิโดยตรง  ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหมีความผิดพลาดเกิด
ขึ้นได

1.5 การบรหิารงานพัสดุ จากผลการวิจัยพบวา การบริหารงานพัสดุในโรงเรียน
สวนใหญปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด (ตารางที่ 7) การบริหารงานพัสดุอยูในระดับมากที่สุดคือมี
การแตงตัง้เจาหนาที่รับผิดชอบงานพัสดุโรงเรียนและอยูในระดับมากคือ มีหองเก็บรักษาวัสดุ
ครุภณัฑสะดวกเปนระเบียบเรียบรอย  แสงสวางเพียงพอ อากาศปลอดโปรง มีความมั่นคงแข็งแรง
และจัดระบบรักษาความปลอดภัย ซ่ึงสอดคลองกับ กรมสามัญศึกษา (2539:  27) ที่กํ าหนดให
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โรงเรียนในสงักัดดํ าเนินกาารบริหารงานพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางใหมีการจัดซื้อจัดจางตาม
ระเบยีบส ํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมครบทุกขั้นตอน ถูกตอง
รวดเรว็ ทนัเวลา และมีการเก็บหลักฐานการจัดซื้อจัดจางไวอยางเรียบรอยปลอดภัย การจัดทํ าบัญชี
พสัดแุละทะเบียนครุภัณฑ โดยมีการจัดทํ าบัญชีทะเบียนครุภัณฑถูกตองบัญชีทะเบียนตาง ๆ เรียบ
รอยเปนปจจุบันและมีระบบการจัดเก็บรักษาบัญชีทะเบียนไวอยางเรียบรอย ปลอดภัย  จงึเห็นไดวา
งานพสัดุโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จะตองปฏิบัติตามระเบียบสํ านักนายก
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535ไมวาจะเปนเรื่องการซื้อการจางการตรวจสอบบัญชีโรงเรียน
การจัดทํ าเอง  การแลกเปลี่ยน การเชาการควบคุมและการดํ าเนินงานอื่น ๆ ผูบริหารโรงเรียนและ
ผูชวยผูบริหารฝายธุรการและเจาหนาที่พัสดุจะตองศึกษาระเบียบดังกลาวอยางละเอียด ตลอดจนจะ
ตองทราบถึงประเภทและหลักเกณฑการใชเงินที่จะนํ ามาซึ่งการดํ าเนินการดวย

1.6 การบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการและลูกจาง  จากผลการวิจัยพบวา
การบรหิารงานทะเบียนและสถิติขาราชการและลูกจางอยูในระดับมากที่สุด (ตารางที่ 8) การบริหาร
งานทะเบยีนและสถิติขาราชการครูและลูกจางอยูในระดับมากที่สุดคือจัดใหมีเจาหนาที่และอยูใน
ระดบัมากคอื ใชเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพมาใชในการจัดทํ าทะเบียน
และสถิติขาราชการครูและลูกจาง  ซ่ึงสอดคลองกับ เจือ  หมายเจริญ (2525: 459) ไดกลาววา
สํ าหรับโรงเรียนงานทะเบียนครูเปนเรื่องสํ าคัญที่ฝายบริหารไดทราบประวัติสวนตัวของครู ประวัติ
การศกึษาและอบรมรวมทั้งความดีความชอบและโทษทางวินัย เปนประโยชนในการมอบหมายให
รับผิดชอบการงาน ทะเบียนประวัติครูมีไวในโรงเรียนทางโรงเรียนจะตองจัดทํ า และ สมาน
แสงมะล ิ(2526: 149) ยังไดกลาวไววาโรงเรียนเปนหนวยงานที่สํ าคัญมากหนวยงานหนึ่ง ตอง
ท ํางานเกี่ยวของกับบุคคลจํ านวนมาก อันไดแกครู  คนงาน ภารโรง นักเรียน  ตลอดจนประชาชน
ตาง ๆ ที่มาติดตอ จึงตองมีการเก็บหลักฐานตาง ๆ  ตอมีการปรับปรุงการทํ างานใหดีขึ้นอยูเสมอ
การจดัท ําทะเบียนบัญชีและบันทึกสถิติจึงจํ าเปนอยางยิ่งเอกสารเหลานี้จะมีประโยชนในการ
ด ําเนนิงานโรงเรียนตลอดจนเปนขอมูลในการพิจารณาปรับปรุงงานของโรงเรียนใหดีขึ้น

1.7 การประเมินผลงานธุรการจากการวิจัยพบวา การบริหารการประเมินผลงาน
ธุรการในโรงเรียนสวนใหญอยูในระดับมากทุกเรื่อง  (ตารางที่ 9) คือ   จดัวเิคราะหงานกอนการ
ปฏิบตังิานธุรการทุกดาน  จัดประเมินผลระหวางการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน และไดแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน   จดัตดิตามผลการปฏิบัติงานและนํ าไปปรับปรุงงานอยางตอ
เนือ่ง  จดัทํ าแบบสอบถามใหบุคคลในโรงเรียนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ซ่ึง



80

สอดคลองกับที่  สมบูรณ   พรรณาภพ (2521:222) ไดใหความเห็นไววา   การประเมินเปนกรรมวิธี
ในการรวบรวมขอมูลหรือรายละเอียดตางๆของการปฏิบัติงานเพื่อนํ ามาตรวจสอบวินิจฉัย  ตีราคา
หาคณุภาพดวยอาศัยหลักเกณฑมาตรฐานเปนเครื่องชวยในการตัดสินใจ   ดานการประเมินผลงาน
ธุรการ   ผูบริหารจะตองมีการประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานธุรการทุกระยะ  เพื่อใหสอดคลอง
กบัวตัถุประสงคของงานที่ตั้งไวกอนการทํ างาน  ขณะทํ า   และหลังทํ า  โดยอาศัยเกณฑมาตรฐาน
กรมสามัญศึกษา  พ.ศ.2532  เปนเครื่องชวยตัดสิน

2. ระดบัปญหาการการบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา
จงัหวดัสุราษฎรธานี  จากผลการวิจัยคร้ังนี้  พบวาปญหาการบริหารงานดานธุรการ  ซ่ึงมี 7 ดาน
จากผลการวิจัยพบวาการบริหารงานดานธุรการมีปญหาอยูในระดับนอยและนอยที่สุด (ตารางที่ 10)
คอื มปีญหาเกี่ยวกับการประเมินผลงานธุรการ  การวางแผนงานธุรการ  การบริหารการเงินและ
บัญช ี การบริหารธุรการ  การบริหารงานพัสดุ  การบริหารงานทะเบียนและทะเบียนสถิติขาราชการ
ครูและลูกจาง   การบริหารงานสารบรรณ  ปญหาดังกลาวสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานธุรการ
ของโรงเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับ  ศุภวรรณ  หรรษภิญโญ (2539)  ไดศึกษาการบริหารงานธุรการ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ  สังกดักรมสามัญศึกษา  ปญหาที่พบในการวิจัย คือ ขาด
ครูธุรการโดยตรง  ตองใหครูปฏิบัติการสอนมาปฏิบัติงานธุรการดวย เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
มไีมเพียงพอ  บคุลากรไมเห็นความสํ าคัญของการปฏิบัติงานธุรการ

2.1 ปญหาการบริหารงานธุรการดานการบริหารงานธุรการ  จากผลการวิจัยพบวา
การบรหิารงานธุรการมีปญหาอยูในระดับนอยและนอยที่สุด(ตารางที่ 11) คือมีปญหาเกี่ยวกับ วัสดุ
อุปกรณ เครื่องอํ านวยความสะดวกตอการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ  การจัดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน
ธุรการมนีอยไมครบทุกงาน  ผูที่เกี่ยวของไมมีความรู ความเขาใจ ถึงขอบขายและบทบาทเจาหนาที่
ธุรการ  การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมครบถวนตามพรรณนางาน  การจัดบรรยากาศของหอง
ธุรการไมเหมาะสม  การก ําหนดสายงานธุรการไมชัดเจน  ซ่ึงสอดคลองกับ  ศุภวรรณ  หรรษภิญโญ
(2539)  ไดศกึษาการบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ  สังกัดกรมสามัญ
ศกึษา  ปญหาที่พบในการวิจัย คือ ขาดครูธุรการโดยตรง  ตองใหครูปฏิบัติการสอนมาปฏิบัติงาน
ธุรการดวย เจาหนาที่ที่รับผิดชอบมีไมเพียงพอ  บคุลากรไมเห็นความสํ าคัญของการปฏิบัติงาน
ธุรการ
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2.2 ปญหาการบริหารงานธุรการดานการวางแผนงานธุรการ  จากผลการวิจัยพบวา
สวนใหญจะมีปญหาอยูในระดับนอย (ตารางที่ 12) คือ เจาหนาที่จัดทํ าแผนงานไมเพียงพอ
แผนงานไมสอดคลองกับนโยบายสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการ  ขาดการจัดทํ าคูมือเกี่ยว
กบัระเบยีบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ  บุคลากรในโรงเรียนไมมีสวนรวมในการจัดทํ าแผนงาน
ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ศุภวรรณ  หรรษภิญโญ (2539) ที่ไดศึกษาเรื่อง  การบริหารงาน
ธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา  พบวา  งานวางแผนมีการจัด
การงานธุรการโดยการสํ ารวจปญหาที่เกี่ยวของกับงานธุรการ  มีการจัดบุคลากรไดเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน  กรมสามัญศึกษา (2532ข: 109 - 114) ไดกลาวถึงหลักการวางแผนธุรการวา จะตองมี
หลักการก ําหนดความตองการ  มีทางเลือกในการปฏิบัติงาน  รวบรวม  วิเคราะหขอมูล  กํ าหนด
หนาทีผู่รับผิดชอบ  กํ าหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่จะทํ าหนาที่วางแผน  มอบหมายงานสนับสนุน
สงเสริม  นิเทศติดตามการทํ างานของบุคลากรฝายแผนธุรการจึงจะทํ าใหงานวางแผนไมประสบ
ปญหาดังกลาวขางตน

2.3 ปญหาการบริหารงานธุรการดานการบริหารงานสารบรรณ  จากผลการวิจัยพบวา
สวนใหญจะมีปญหาอยูในระดับนอยและนอยที่สุด (ตารางที่ 13) ซ่ึงมีปญหาระดับนอยไดแก
การท ําลายหนังสือราชการไมเปนไปตามระเบียบงานสารบรรณและไมทันตามกํ าหนด  การนํ า
เครือ่งมือ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใชเกี่ยวกับงานสารบรรณ  การรับ – สง หนังสือ
ไมทนัตามกํ าหนดเวลา และปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ  การจัดเก็บรักษาเอกสาร
ของโรงเรียน ไมเปนระบบไมสะดวกตอการคนหา  โรงเรียนไมมีการประชาสัมพันธใหบุคลากร
ทราบขอบขายหนาที่ ของเจาหนาที่งานสารบรรณแตละคน  หนาที่งานสารบรรณขาดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ  การจดัระบบงานสารบรรณทํ าใหยุงยากในการบริหารงาน
แบบฟอรม แบบพิมพ หนังสือตางๆที่มีไมเพียงพอ  ผูบริหารขาดความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับงาน
สารบรรณ  การปฏิบัติงานสารบรรณในโรงเรียนไมเปนไปตามระเบียบงานสารบรรณ  ผูบริหาร
ไมใหความสํ าคัญของงานสารบรรณ  ซ่ึงสอดคลองกับ  กองเทพ  เคลือบพนิจกุล (2526: 69)  ได
กลาววา  งานสารบรรณเปนหัวใจสํ าคัญของการปฎิบัติงานราชการทุกหนวยงานที่ผูบริหารและ
ผูรับผิดชอบในงานดานนี้จะตองเรียนรูและเขาใจ  ทัง้ยงัสามารถปฏิบัติตามระเบียบสํ านักนายก
รัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  ไดอยางถูกตองครบถวน  ดงันัน้ การจัดระเบียบงานสาร
บรรณของหนวยงานตางๆ จงึมคีวามสํ าคัญและมีความจํ าเปนอยางยิ่ง  นอกจากนี้  กรมสามัญศึกษา
(2532: 7)  ยงัไดก ําหนดใหโรงเรียนในสังกัดดํ าเนินการบริหารงานสารบรรณในเรื่องการรับ – สง
เอกสารและหนังสือราชการ  การโตตอบหนังสือราชการ  การเก็บรักษาและการทํ าลายหนังสือ
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ราชการ  และการจดับริการเกี่ยวกับงานสารบรรณจะตองมีการบริหารงานไดคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  ป 2532

2.4 ปญหาการบริหารงานธุรการดานการบริหารงานการเงินและบัญชี  จากผล
การวิจัยพบวา  งานการเงินและบัญชี   เปนงานที่มีปญหาอยูในระดับนอย คือ  การจัดสรร
งบประมาณมีไมเพียงพอในการดํ าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ  การนิเทศเจาหนาที่การเงิน
และบญัชเีพือ่ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของระเบียบทางราชการไมไดจัดดํ าเนินการ  การตรวจสอบ
การรับจายเงินประจํ าวัน  การประชาสัมพันธใหบุคลากรไดรับความรู ความเขาใจ ในระเบียบและ
วธีิปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินไมคลองตัว  ขาดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถปฏิบัติงาน
เกีย่วกบัการเงินและบัญชีของโรงเรียนโดยตรงขาดความคลองตัวในการเบิกจาย – จายเงินของ
โรงเรียน  ซ่ึงปญหาเรือ่ง  ขาดเอกสารหนังสือเกี่ยวกับระเบียบการเงินและบัญชีไวใหบุคลากรใช
ศกึษาและอางอิงในการปฏิบัติงาน  การจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงิน–บัญชี ไมเปนระบบ
ไมสะดวกตอการคนหา  ซ่ึงปญหานี้สอดคลองกับผลการวิจัยของบุญชู  กระดึงสาย (2539)
ไดศึกษาเรื่อง   การบรหิารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดนนทบุรี  พบวา  งานการเงิน
และบญัชมีีปญหามากที่สุดตามความคิดเห็นของผูบริหาร  คือ งบประมาณในการดํ าเนินงาน
โครงการตาง ๆ ไมเพียงพอตอความตองการ  รองลงไป  ไดแก  ปญหาเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่
ขาดความรู ความเขาใจ  ในกฏระเบียบของทางราชการ

2.5 ปญหาการบริหารงานธุรการดานการบริหารงานพัสดุ  จากการวิจัยพบวา
งานพสัดสุวนใหญมีปญหาอยูในระดับนอยและนอยที่สุด (ตารางที่ 15)  ระดับนอย คือ  สถานที่เก็บ
พสัดทุีป่ลอดภัยเปนสัดสวนและการซอมบํ ารุง  การตรวจสอบพัสดุประจํ าปตามระเบียบพัสดุ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบวาดวยงานพัสดุ  การจัดทํ าบัญชีวัสดุและ
ทะเบยีนครภุณัฑไมถูกตองตามระเบียบและไมเปนปจจุบันดํ าเนินการจํ าหนายพัสดุไดถูกตองตาม
ระเบียบพัสดุ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  บญุคุม  ทุมมุ (2537) ไดศึกษาปญหาและแนวทางการ
พฒันาการบริหารงานธุรการการเงินและพัสดุในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํ านักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ซ่ึงพบวาโรงเรียนสวนใหญมอบหมายใหขาราชการครูปฏิบัติ
งานแตไมครบ  เอกสารคูมือการปฏิบัติงานมีเพียงบางสวน  สงผลใหการปฏิบัติงานลาชา  อาจ
ผิดพลาดได  ควรจะไดจัดใหมีบุคลากรเพียงพอกับงาน  และมีการนิเทศกํ ากับติดตาม  ดแูลใหขวัญ
กํ าลังใจอยูตลอดเวลา  สํ าหรับหองพัสดุควรมีเปนสัดสวน  มั่นคงปลอดภัย  งานพัสดุเปนเรื่องของ
การจดัหาและควบคุมในการจัดหานั้น  ยอมจะมีระเบียบขอบังคับไวอยางชัดเจน  หากเจาหนาที่
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ขาดความเขาใจในเรื่องของระเบียบอาจเกิดขอผิดพลาดได

2.6 ปญหาการบริหารงานธุรการดานการบริหารทะเบียนและสถิติขาราชการครูและ
ลูกจาง  จากผลการวิจัยพบวา งานทะเบียนและสถิติขาราชการครูและลูกจาง  สวนใหญมีปญหาอยู
ในระดับนอยที่สุด (ตารางที่ 14) สวนที่มีปญหาอยูในระดับนอย คือ  มีการนํ าวัสดุอุปกรณ
เทคโนโลยีทันสมัยมาใชในการจัดทํ าทะเบียนและสถิติขาราชการครูและลูกจาง  ซ่ึงสอดคลองกับ
กรมสามัญศึกษา (2529: 199) ไดกลาวสนับสนุนการนํ าเทคโนโลยีมาใชในการจัดทํ าขอมูลวาเนื่อง
จากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตดานการพัฒนาเทคโนโลยี  สังคม  วัฒนธรรม  และเศรษฐกิจสังคม
ได  การมัธยมศึกษาซึ่งเปนสวนหนึ่งของสังคมไทย  จะตองไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของสงัคมดงักลาว  ฉะนั้นการมัธยมศึกษาจะตองมีการกระจายอํ านาจกวาปจจุบัน  มีระบบสถิติ
ขอมูลชัดเจน  คลองแคลวทันเวลา  มีการใชทรัพยากรอยางประหยัดใหเกิดประโยชนสูงสุด  ซ่ึงการ
น ําเทคโนโลยีมาใชกับงานทะเบียนจะชวยใหไดขอมูลชัดเจน  ถูกตอง  รวดเร็วตอการคนหา

2.7 ปญหาการบริหารงานธุรการดานการประเมินผลงานธุรการ  ผลการวิจัยพบวา
การประเมินผลงานธุรการ มีปญหาอยูในระดับนอย (ตารางที่ 17) คือ  การนํ าผลการประเมินผลงาน
ธุรการไปปรับปรุงงานธุรการในดานตางๆ   การดํ าเนินการประเมินผลงานธุรการ  การนิเทศ กํ ากับ
ตดิตามการปฏิบัติงานบุคลากรในฝายธุรการ  การวางแผนการประเมินผลงานธุรการ  ซ่ึงในดานนี้
จะสงผลใหการปฏิบัติงานธุรการไมไดรับการพัฒนา  ปรับปรุงอาจเกิดผลเสียตอการบริหารงานได
จงึควรตองมีการนํ าผลไปวิเคราะหปญหาปรับปรุงในงานแตละงานที่พบปญหาที่ควรแกไข  ซ่ึง
สอดคลองกับ  สมบูรณ   พรรณาภพ (2521: 225-226) กลาวถึงความสํ าเร็จของการประเมินผลวา
การประเมนิผลงานจะตองกระทํ าโดยยึดเอาจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคของงานเปนเกณฑการ
ประเมิน  การประเมินจะตองกระทํ าติดตอกัน  จะทํ าสมํ่ าเสมอและหลาย ๆ คร้ัง  การประเมินที่ดีจะ
ตองประกอบดวยไปดวยความรวมมือจากทุกฝาย  การประเมินผลงานที่ดีจะตองอาศัยวิธีการและ
เครือ่งมอืทีด่ี  จะตองเลือกใชใหเหมาะสมกับสภาพของงานและสภาพการณทั่วไป  การประเมินที่ดี
ควรพจิารณาทํ าการประเมินในสิ่งที่เปนประโยชนอยางแทจริงตอองคการในโรงเรียน  นั่นคือเมื่อ
ไดผลแลวสามารถที่จะนํ ามาใชใหเกิดประโยชนตอการบริหารโรงเรียนอยางแทจริง  เกณฑและ
วธีิการในการประเมินผลงานที่ดีจะตองมีการเก็บขอมูล  ผลของการประเมินไวเปนหลักฐาน
สะดวกแกการคนและนํ าไปใชประโยชนอีกดวย  สรุปไดวาการประเมินผลงานของฝายธุรการ
ไดมกีารประเมินทุกงานและนํ าผลไปพัฒนาปรับปรุงในงานเพื่อคุณภาพของงานธุรการ
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สรุปและขอเสนอแนะ

สรุป

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาสภาพการบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา
จงัหวัดสุราษฎรธานี

2. เพื่อศึกษาปญหาเกีย่วกบัการบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
กรมสามัญศึกษา  จงัหวัดสุราษฎรธานี

ประชากร

ประชากรที่ใหขอมูลสํ าหรับการวิจัยนี้ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหารโรงเรียน
ฝายธรุการ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานีปการศึกษา 2545
จ ํานวน 47 โรงเรียน รวมประชากร 94 คน

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม มีดังนี้

ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2  สภาพการบรหิารงานธุรการตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน
ผูชวยผูบริหารโรงเรียนฝายธุรการ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี
ครอบคลุมงาน 7 ดาน ตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2532
คือ
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1.  การบริหารงานธุรการ

2. การวางแผนงานธุรการ

3. การบริหารงานสารบรรณ

4. การบริหารงานการเงินและบัญชี

5. การบริหารงานพัสดุ

6. การบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการและลูกจาง

7. การประเมินผลงานธุรการ

ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานธุรการตาม
เกณฑมาตรฐานโรงเรียน ของผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหารโรงเรียนฝายธุรการ โรงเรียนมัธยม
ศกึษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี ครอบคลุมงาน 7 ดาน ตามเกณฑมาตรฐาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2532 คือ

1. การบริหารงานธุรการ

2. การวางแผนงานธุรการ

3. การบริหารงานสารบรรณ

4. การบริหารงานการเงินและบัญชี

5. การบริหารงานพัสดุ

6. การบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการและลูกจาง
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7. การประเมินผลงานธุรการ

การเก็บรวบรวมขอมูล

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดํ าเนินการดังนี้

ผูวจิัยสงแบบสอบถามใหผูบริหารโรงเรียนและผูชวยผูบริหารโรงเรียนฝายธุรการ  รวม  94
คน  จ ํานวน  47  โรงเรียน   เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและทางไปรษณีย  ไดรับแบบสอบถามที่
สมบูรณจํ านวน  82  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  87.23

การวิเคราะหขอมูล

ตรวจความสมบูรณของแบบสอบถาม  น ําขอมูลที่รวบรวมไดมาแจกแจงความถี่  หาคา
รอยละ  คาเฉล่ีย และคาเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชโปรแกรม SPSS/FW  เสนอเปนตาราง
ประกอบความเรียง

สถิติท่ีใชในการวิจัย

สถิติที่ใชในการวิจัย  คอื  คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

1.  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูบริหารโรงเรียนและผูชวยผูบริหาร
โรงเรียนฝายธุรการสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 76.8) มีอายุระหวาง 40 – 49 ป (รอยละ 57.3)
วฒุกิารศกึษาสูงสุด คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา (รอยละ 53.7) มีตํ าแหนงหรือรักษาการในตํ าแหนง
(รอยละ 41.5) และมีระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่ปจจุบัน 6 – 10 ป (รอยละ 41.5)

2.  สภาพการบริหารงานดานธุรการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัด
สุราษฎรธานี มีสภาพการบริหารงานตามเกณฑมาตรฐานกรมสามัญศึกษา ป พ.ศ. 3532 ทั้ง 7 ดาน
พบวาสวนใหญมีการบริหารงานในระดับมากที่สุดเรียงตามลํ าดับดังนี้
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    2.1  การบริหารงานดานธุรการมีระดับการปฏิบัติมาก  รายการที่มีการปฏิบัติอันดับ
สูงสุด คือ การกํ ากับ  ดแูลการปฏิบัติงานธุรการของ บุคลากร ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ
ก ําหนดสายงานการบริหารงานธุรการไดชัดเจน  จัดเจาหนาที่รับผิดชอบตามสายงานการ
บริหารงานธุรการไดชัดเจนครบทุกงาน จัดหองและบรรยากาศหองธุรการและสัดสวนสะอาด
เปนระเบียบเรียบรอย แสงสวางเพียงพออากาศปลอดโปรง มั่นคงแข็งแรงมีระบบรักษา
ความปลอดภัยที่ดี กํ าหนดบทบาทหนาที่และภาระงานเจาหนาที่ของธุรการ  ไดอยางเหมาะสมและ
ชัดเจน  ประชาสัมพันธใหบุคลากรในโรงเรียนทราบถึงขอบขายหนาที่และผูรับผิดชอบตาม
สายงานธรุการเพื่อสะดวกตอการติดตอประสานงาน สวนที่มีสภาพปฏิบัติอยูในระดับมากคือจัดให
มส่ิีงอ ํานวยความสะดวกตางๆที่เอื้อตอการปฏิบัติงานธุรการใหกับบุคลากรอยางเพียงพอ  แตงตั้ง
เจาหนาที่บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม   ปฏิบตัิงานตามความรูความสามารถ และความเหมาะสม
ประสบการณ  ความถนัดตามลักษณะงาน

2.2 การบรหิารดานการวางแผนงานธุรการ มีการปฏิบัติอยูในระดับมากบริหารงาน
อยูในระดับมากที่สุดคือ การวางแผนงานธุรการจัดทํ าเอกสารแบบพิมพตาง ๆ ที่ใชในงานธุรการ
อยางถูกตองเพียงพอและเปนระบบ  สะดวกตอการนํ าไปใช  มีการปฏิบัติงานตามแผนงานธุรการ
จดัท ําแผนงานที่สนองนโยบายปญหา  และความตองการของโรงเรียน  สวนที่มีสภาพปฏิบัติงานอยู
ในระดบัมากคือ จัดทํ าคูมือเกี่ยวกับระเบียบและหรือ ปฏิบัติเกี่ยวงานกับธุรการมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผน  มกีารนํ าผลการประเมินไปปรับปรุงใหดีขึ้น

2.3  การบริหารงานธุรการดานการบริหารงานสารบรรณ มีการบริหารงานอยูในระดับ
มากทีสุ่ดเกือบทุกเรื่องตั้งแตการบริหารงานสารบรรณ มีการจัดทํ าทะเบียนรับสงเอกสารหนังสือ
ราชการไดถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ มีแบบฟอรมหนังสือราชการและแบบพิมพ  ที่จํ าเปน
ตองใชไวบริการอยางเพียงพอ  จัดใหมีเจาหนาที่งานสารบรรณที่มีความรูความสามารถและ
ความเขาใจในระเบียบ งานสารบรรณเพียงพอและพรอมใหบริการ  มกีารดํ าเนินงานการโตตอบ
หนงัสอืราชการ ไดรวดเร็วทันตามกํ าหนด มีการเก็บรักษาหนังสือราชการถูกตองมีวัสดุอุปกรณ
สํ านกังานใชอยางเพียงพอใน   การปฏิบัติงานและการใหบริการ มีการรับสงหนังสือราชการภายใน
โรงเรียนอยางเปนระบบ  สวนการทํ าลายหนังสือราชการถูกตอง มีการใชเทคโนโลยีเขามาชวยใน
การจดัเก็บ รักษาหนังสือราชการอยูในระดับมาก
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2.4  การบริหารงานธุรการดานบริการงานการเงินและบัญชี มีการบริหารงานอยูใน
ระดบัมากที่สุดเกือบทุกเรื่อง ตั้งแตมีระบบการรับ – การจายเงินเปนไปตามระเบียบ  และปฏิบัติได
ถูกตองเปนปจจุบัน   มีการจัดทํ าแบบพิมพและแบบฟอรมเกี่ยวกับการ   เงินและบัญชีไวสํ าหรับ
บริการบุคลากรอยางเพียงพอมีการจัดทํ าเอกสารหลักฐานการเงิน และบัญชีครบถวนและถูกตอง
มรีะบบการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับงานการเงิน    และบญัชเีปนระเบียบเรียบรอยสะดวกปลอดภัย
เปน ระบบงานตอการคนควาและตรวจสอบ มีการกํ ากับติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจาหนาทีก่ารเงินและบัญชีเปนระยะอยางสมํ่ าเสมอจัดใหมีเจาหนาที่การเงินและบัญชีที่มีความรู
ความสามารถและความเขาใจโดยตรงอยางเพียงพอมีการจัดหาเอกสารหนังสือเกี่ยวกับกฎหมาย
และระเบียบการเงินและจัดทํ าคูมือการปฏิบัติงานการเงินบัญชีครบถวนเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ สวนดาน มีเจาหนาที่จัดทํ าบัญชีการเงินทุกประเภทเพื่อการดํ าเนินการตามโครงการ
ไดคลองตัวและรวดเร็วตามโครงการมีการควบคุมรายงานการใชเงินตามแผนงาน / โครงการ
ประชาสมัพนัธใหประชากรในโรงเรียนไดมีความรูความเขาใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
เกีย่วกบังานการเงินและบัญชีเพื่อความถูกตองและคลองตัวในการติดตอประสานงานมีวัสดุอุปกรณ
ทีม่คีณุภาพทนัสมัยและมีความจํ าเปนตอการปฏิบัติงานและการใหบริการอยางเพียงพอมีการ
รายงานผล สรุป  ประเมิน  การรับ – จายเงินประเภทตาง ๆ เมื่อส้ินสุดการจัดทํ าแผนงาน  /
โครงการอยูในระดับมาก

2.5  การบริหารงานธุรการดานการบริหารงานพัสดุ มีการบริหารงานอยูในระดับ
มากทีสุ่ดถึงมากตามลํ าดับดังนี้การแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบงานพัสดุโรงเรียน  มกีารควบคุม
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางและจัดสรรวัสดุครุภัณฑใหเปนไปตาม   ระเบียบมีการจัดซื้อจัดจางพัสดุ
ครุภณัฑตามระเบียบถูกตอง  สะดวก  รวดเร็วตอการใหบริการมีการตรวจสอบและรายงานพัสดุ
ตามทีก่ ําหนดไวตามระเบียบวาดวยการพัสดุ  พ. ศ.  2535   สวนระดับมากคือมีการจํ าหนายวัสดุ
ครุภณัฑถูกตองตาม ระเบียบวาดวยการพัสดุมีการลงทะเบียนพัสดุถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน
มกีารดํ าเนินการซอมแซมวัสดุครุภัณฑ  ใหใชบริการไดดีอยูเสมอมีหองเก็บรักษาวัสดุครุภัณฑ
สะอาดเปนระเบียบเรียบรอยแสงสวางเพียงพออากาศปลอดโปรง  มีความมั่นคงแข็งแรงและ
จดัระบบรักษาความปลอดภัย

      2.6  การบริหารงานดานการบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการครูและลูกจาง
มกีารบรหิารงานอยูในระดับมากที่สุดเกือบทุกเรื่อง ตั้งแตเร่ืองจัดใหมีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ
ทะเบยีนและ สถิติขาราชการครู/ลูกจางจัดทํ าทะเบียนประวัติขาราชการครู/ลูกจางไดอยางถูกตอง
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และเปนปจจุบันจัดระบบการเก็บรักษาทะเบียนประวัติขาราชการครู/ลูกจาง ใหสะดวกตอการ
คนหาจัดระบบการเก็บหลักฐานการมาปฏิบัติราชการของขาราชการครู/ลูกจาง เปนระเบียบ
ปลอดภัย  งายตอการคนหา สวนในดานการจัดทํ ารายงานทะเบียนสถิติตางๆของขาราชการครูและ
ลูกจางประจํ าปงบประมาณใชเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพมาใชในการ
จดัท ําทะเบียนและสถิติลูกจางอยูในระดับมาก

      2.7  สภาพการปฏิบัติงานธุรการดานการประเมินผลงานดานธุรการ มีการบริหารงาน
อยูในระดบัมากทุกเรื่อง ตั้งแตไดมีการจัดวิเคราะหงานกอนการปฏิบัติงานธุรการทุกดานจัด
ประเมนิผลระหวางการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน และไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
จดัตดิตามผลการปฏิบัติงานและนํ าไปปรับปรุงงานอยางตอเนื่องจัดทํ าแบบสอบถามใหบุคคลใน
โรงเรียนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

3.  ปญหาการบริหารงานธุรการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
สุราษฎรธานี ทั้ง 7 ดาน พบวา สวนใหญมีปญหาในระดับนอย เรียงตามลํ าดับดังนี้ การประเมินผล
งานธุรการ  การวางแผนงานธุรการ  การบริหารการเงินและบัญชี การบริหารงานธุรการ การบริหาร
งานพสัดุ การบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการครูและลูกจาง สวนการบริหารงานสารบรรณ
มีปญหานอยที่สุด

      3.1  การบรหิารงานธุรการ มีปญหาการบริหารงานอยูในระดับนอยและนอยที่สุด
ในระดบันอยที่มีปญหาคือวัสดุอุปกรณ เครื่องอํ านวยความสะดวกตอการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ
การจดัเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานธุรการมีนอยไมครบทุกงานผูที่เกี่ยวของไมมีความรู ความเขาใจ
ถึงขอบขายและบทบาทเจาหนาที่ธุรการการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมครบถวนตามพรรณนางาน
สวนในเรื่องของบรรยากาศของหองธุรการไมเหมาะสม  การก ําหนดสายงานธุรการไมชัดเจน
มปีญหาอยูในระดับนอยที่สุด

      3.2  การวางแผนงานธุรการ มีปญหาการบริหารงานอยูในระดับนอยและนอยที่สุด
ในระดบันอยที่มีปญหา คือ จัดเจาหนาที่ทํ าแผนไมเพียงพอ  แผนงานไมสอดคลองกับนโยบาย
สภาพปจจบุนั ปญหาและความตองการ ขาดการจัดทํ าคูมือเกี่ยวกับระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานธรุการ สวนบุคลากรในโรงเรียนไมมีสวนรวมในการจัดทํ าแผนงานมีปญหาอยูในระดับนอย
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3.3  การบรหิารงานสารบรรณ มีปญหาอยูในระดับนอยและนอยที่สุด ที่มีปญหาใน
ระดบันอย คือ การทํ าลายหนังสือราชการไมเปนไปตามระเบียบงานสารบรรณและไมทันตาม
ก ําหนดการนํ าเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใชเกี่ยวกับงานสารบรรณการ
รับ – สง หนังสือไมทันตามกํ าหนดเวลา และปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ ในสวน
ทีม่ปีญหานอยที่สุดคือการจัดเก็บรักษาเอกสารของโรงเรียน ไมเปนระบบไมสะดวกตอการคนหา
โรงเรียนไมมีการประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบขอบขายหนาที่ ของเจาหนาที่งานสารบรรณ
แตละคน หนาที่งานสารบรรณขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณการจัดระบบงาน
สารบรรณทํ าใหยุงยากในการบริหารงานแบบฟอรม แบบพิมพ หนังสือตางๆที่มีไมเพียงพอ
ผูบริหารขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณการปฏิบัติงานสารบรรณในโรงเรียนไมเปน
ไปตามระเบียบงานสารบรรณผูบริหารไมใหความสํ าคัญของงานสารบรรณ

      3.4  การบรหิารงานการเงินและบัญชี มีปญหาอยูในระดับนอยและนอยที่สุด ที่มี
ปญหาในระดับนอยคือการจัดสรรงบประมาณมีไมเพียงพอในการดํ าเนินงานตามแผนงานหรือ
โครงการการนิเทศเจาหนาที่การเงิน และบัญชีเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ
ทางราชการไมไดจัดดํ าเนินการการตรวจสอบการรับจายเงินประจํ าวันการประชาสัมพันธให
บคุลากรไดรับความรู ความเขาใจ ในระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินไมคลองตัว
ขาดบคุลากรที่มีความรู ความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของโรงเรียนโดยตรง
ขาดความคลองตัวในการเบิกจาย – จายเงินของโรงเรียน สวนที่มีปญหาระดับนอยที่สุดคือ
ขาดเอกสารหนังสือเกี่ยวกับระเบียบการเงินและบัญชีไวใหบุคลากรใชศึกษาและอางอิงในการ
ปฏิบตังิานการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงิน–บัญชี ไมเปนระบบ ไมสะดวกตอการคนหา

3.5  การบริหารงานพัสดุ  มปีญหาอยูในระดับนอยและนอยที่สุด ที่มีปญหาในระดับ
นอยคอื  สถานที่เก็บพัสดุที่ปลอดภัยเปนสัดสวนและการซอมบํ ารุงการตรวจสอบพัสดุประจํ าปตาม
ระเบยีบพสัดเุจาหนาที่ผูรับผิดชอบมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบวาดวยงานพัสดุการจัดทํ า
บญัชวีสัดแุละทะเบียนครุภัณฑไมถูกตองตามระเบียบและไมเปนปจจุบันดํ าเนินการจํ าหนายพัสดุ
ไดถูกตองตามระเบียบพัสดุ ในสวนที่มีปญหาระดับนอยที่สุดคือการจัดซื้อ-จัดจาง ของโรงเรียน
ไมเปนไปตามระเบียบทางราชการ

3.6  การบรหิารงานทะเบียนและสถิติขาราชการครูและลูกจาง มีปญหาอยูในระดับ
นอยและนอยที่สุด ที่มีปญหาในระดับนอยคือมีการนํ าวัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีทันสมัยมาใชในการ



91

จดัท ําทะเบียนและสถิติขาราชการครูและลูกจาง ในสวนที่มีปญหาระดับนอยที่สุดคือการจัดเก็บ
รักษาทะเบยีนประวัติขาราชการและลูกจางไมสะดวกตอการคนหาการจัดทํ าทะเบียนประวัติ
ขาราชการครูและลูกจางไมถูกตองหรือไมเปนปจจุบันการจัดระบบการจัดเก็บหลักฐานการมา
ปฏิบัติราชการของขาราชการครูและลูกจางไมสะดวกตอการคนหา

3.7  การประเมินผลธุรการ มีปญหาอยูในระดับนอยทุกเรื่องคือการนํ าผลการประเมิน
ผลงานธุรการไปปรับปรุงงานธุรการในดานตาง ๆ  การดํ าเนินการประเมินผลงานธุรการการนิเทศ
ก ํากบั  ติดตามการปฏิบัติงานบุคลากรในฝายธุรการ    การวางแผนการประเมินผลงานธุรการ

ขอเสนอแนะ

จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้

ขอเสนอแนะสํ าหรับผูบริหารและผูเก่ียวของ

1. การบริหารงานธุรการ  จากผลการวิจัยพบวา  ขาดวัสดุ อุปกรณ เครื่องอํ านวย
ความสะดวกตอการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ  การจัดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานธุรการมีนอยไมครบ
ทกุงาน  จากปญหาที่พบ  ฝายบริหารควรจัดสิ่งอํ านวยความสะดวกในดานวัสดุอุปกรณที่ทันสมัย
น ํามาใชในการบริหารงานธุรการ  ในประเด็นที่การจัดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานธุรการมีนอย
ไมครบทุกงาน  ควรไดพิจารณาจัดเจาหนาที่ที่มีความรู  ความสามารถที่จะปฏิบัติ หนาที่งานดาน
ธุรการมีใหครบทุกงาน

2. การวางแผนธุรการ  จากผลการวจิัยพบวา  เจาหนาที่จัดทํ าแผนมีไมเพียงพอเพื่อใหการ
จดัท ําแผนธุรการสอดคลองกับนโยบาย  สภาพปญหาความตองการฝายบริหารควรแตงตั้งเจาหนาที่
จากฝายหมวดงานมารวมจัดทํ าแผน  เพื่อที่จะใหบุคลากรในโรงเรียนเขามามีสวนในการจัดทํ า
แผนงาน และดํ าเนินงานตามแผนงานรวมกัน
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3. การบริหารงานสารบรรณ  จากผลการวิจัยพบวา  การทํ าลายหนังสือราชการไมเปนไป
ตามระเบยีบงานสารบรรณและไมทันตามกํ าหนด  ผูบริหารควรไดจัดนิเทศและกํ ากับ  ติดตาม
ประเมนิผล  การทํ างานตามพรรณนางานตลอดเวลาและเปนไปอยางตอเนื่อง

4. การบริหารงานการเงินและบัญชี  จากผลการวิจัยพบวา  การจัดสรรงบประมาณมี
ไมเพยีงพอในการดํ าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ  ขอเสนอแนะใหโรงเรียนควรจัดทํ าแผน
ปฏิบัติงาน  เจาหนาทีท่ี่รับผิดชอบควรจัดทํ าแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อยืดหยุนใหกับ
งบประมาณที่มีไมเพียงพอ  จดัลํ าดับความสํ าคัญของแผนโครงการ  ปญหาและความตองการวา
จะด ําเนินการอะไรกอนหลังตามความจํ าเปนและความสํ าคัญเรงดวน

5. การบริหารงานพัสดุ  จากผลการวิจัยพบวา  ขาดสถานที่เก็บพัสดุที่ปลอดภัยเปน
สัดสวนการซอมบํ ารุง  ควรจะจดัใหมีหองพัสดุเปนสัดสวน  สะดวก  มั่นคง  ปลอดภัย  งายตอ
การจัดบริการ และก ํากับติดตามการตรวจซอมพัสดุอุปกรณอยูเสมอ

6. การบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการครูและลูกจาง  จากผลการวิจัยพบวา
ขาดวัสดุอุปกรณ  เทคโนโลยีที่ทันสมัยนํ ามาใชในการจัดทํ าทะเบียนและสถิติขาราชการและลูกจาง
ฝายบรหิารควรจัดโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อ
เพิม่พนูความรู  ความสามารถและเพิ่มประสบการณใหกับครู   การใชคอมพิวเตอรในการบริหาร
งานทะเบยีน  และจัดหาวัสดุอุปกรณเทคโนโลยีที่ทันสมัย  นํ ามาใชในงานทะเบียน  เชน
คอมพิวเตอร และโปรแกรมสํ าเร็จรูปของสถิติขาราชการครูและลูกจาง

7. การประเมินผลบริหารงานธุรการ  จากผลการวิจัยพบวา  ขาดการนํ าผลการประเมินผล
งานธรุการไปปรับปรุงงานธุรการในดานตางๆ  ฝายบริหารควรจัดใหมีการสรุปงานและประเมินผล
งานเพื่อทราบถึงผลสํ าเร็จ และสภาพปญหาที่เกิดขึ้น และควรนํ าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
งานในโอกาสตอไป

โดยภาพรวมจากผลการวิจัยพบวา  การบริหารงานธุรการสวนใหญ คือเจาหนาที่ธุรการ
มไีมเพยีงพอและขาดความรูความเขาใจ  ขาดทักษะประสบการณและวัสดุอุปกรณ  เครื่องอํ านวย
ความสะดวกตอการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ



93

ปจจัยที่สงผลใหการปฏิบัติงานธุรการประสบผลสํ าเร็จมากที่สุด  คอื  เจาหนาที่จะตอง
มคีวามรู  ความเขาใจ  และตระหนักในหนาที่ที่จะตองรับผิดชอบในบทบาทตนเองในระดับ
โรงเรียน  ควรจดัใหมีการอบรมสัมมนานิเทศภายในใหแกบุคลากร เจาหนาที่ใหมีความรู
ความเขาใจในงานแตละระดับที่ตนเองรับผิดชอบ  และสรางจิตสํ านึกใหรักและปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง และมปีระสิทธิภาพตอไป  ควรจัดเจาหนาที่ธุรการที่มีวุฒิตรงกับสายงานธุรการใหครบ
ทุกงาน (ถาเปนไปได) ในกรณีที่ยังไมครบตองใหครูมาชวย ควรลดคาบสอนลง

ในระดับกรม  ควรจดัอัตรากํ าลังครูในดานการสงเสริมการสอนในงานธุรการ  ควรจัด
บรรจคุรูแตงตั้งครูที่มีวุฒิหรือมีความรูในดานงานสารบรรณ  การเงินบัญชี  พัสดุใหกับโรงเรียน
เพราะงานดังกลาวตองมีขั้นตอนมาก และตองปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด จึงมีความจํ าเปนใน
การใชเวลาในการปฏิบัติงานพอสมควร  จึงจํ าเปนตองมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถโดยตรง
แตละดาน  ซ่ึงจะชวยใหการบริหารงานธุรการเปนไปอยางมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  ถูกตองตาม
ระเบียบและเปนปจจุบัน

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป

1.  ควรมกีารวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ธุรการโดยตรง

2.  ควรจะไดมีการวิจัยเร่ืองการบริหารงานธุรการในจังหวัดอื่น ๆ และสังกัดอื่น
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ภาคผนวก ก

หนงัสือขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย
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(สํ าเนา)
ที่ ทม 0401.29(2)/ว 044                                           โครงการปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
                                                                                 (ภาคพเิศษ) วิทยาเขตกระบี่  ตํ าบลหวยยูง
                                                                                  อํ าเภอเหนือคลอง  จ.กระบี่  81130

29  มีนาคม  2546
เร่ือง  ขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย
เรียน
ส่ิงที่สงมาดวย 1.  โครงรางวิทยานิพนธ จ ํานวน  1  ชุด

2.  แบบสอบถามเพื่อการวิจัย จ ํานวน  1  ชุด
ดวยนายสมนึก  พรหมแกว นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

ภาควชิาการศกึษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกระบี่ กํ าลังทํ าวิทยานิพนธ
เร่ืองการบริหารงานธุรการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมี
คณะกรรมการที่ปรึกษาการทํ าวิทยานิพนธ ดังนี้

1.  รองศาสตราจารย ดร. ประทีป   สยามชัย ประธานกรรมการ
2.  ศาสตราจารย ดร. สํ าเนา  ขจรศิลป กรรมการสาขาวิชาเอก
3.  รองศาสตราจารย ดร. บุญเรียง  ขจรศิลป กรรมการสาขาวิชารอง

ในการวจิัยคร้ังนี้ นิสิตผูวิจัยจํ าเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารโรงเรียน
ผูชวยผูบริหารโรงเรียนฝายธรุการ เพื่อนํ าขอมูลที่ไดไปประกอบการทํ าวิทยานิพนธใหสมบูรณ
ยิ่งขึ้น

โครงการปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ จึงใครขอความอนุเคราะหจาก
ทานในการเก็บรวบรวมขอมูล และขอขอบคุณทานเปนอยางยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)     บรรเทา  กิตติศักดิ์
(รองศาสตราจารยบรรเทา  กิตติศักดิ์)

ประธานโครงการปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกระบี่

สํ านักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ มก.
โทร. (075) 621549 – 50   โทรสาร (075) 621550



ภาคผนวก ข

รายนามผูเชี่ยวชาญ
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รายนามผูเชี่ยวชาญ

1. นายวินัย  รัตนพันธ
ผูอํ านวยการโรงเรียนวัดบานสอง อํ าเภอเวยีงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี

2. นายชาตรี  สกุลบุญมา
ผูอํ านวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ อํ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่

3. นายสุวทิน  อมรชาติ
ผูอํ านวยการโรงเรียนบานเกาะนอย อํ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรธานี

4. นายสุรสิทธิ์  ชูจันทร
อาจารย 1 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา อํ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎรธานี

5. นางจันทนี  รักษธรรม
อาจารย 1 โรงเรียนบานบางใหญ อํ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรธานี



ภาคผนวก ค

หนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย



104

(สํ าเนา)
ที่ ทม 0401.29(2)/ ว. 076                                          โครงการปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
                                                                                   (ภาคพเิศษ) วิทยาเขตกระบี่  ตํ าบลหวยยูง
                                                                                   อํ าเภอเหนือคลอง  จ.กระบี่  81130

18   พฤษภาคม  2546
เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย
เรียน
ส่ิงที่สงมาดวย  แบบสอบถามเพื่อการวิจัย   จํ านวน  2   ชุด

ดวยนายสมนึก  พรหมแกว นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ
ภาควชิาการศกึษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกระบี่ กํ าลังทํ าวิทยานิพนธ
เร่ืองการบริหารงานธรุการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมี
คณะกรรมการที่ปรึกษาการทํ าวิทยานิพนธ ดังนี้

1.  รองศาสตราจารย ดร. ประทีป   สยามชัย ประธานกรรมการ
2.  ศาสตราจารย ดร. สํ าเนา  ขจรศิลป กรรมการสาขาวิชาเอก
3.  รองศาสตราจารย ดร. บุญเรียง  ขจรศิลป กรรมการสาขาวิชารอง

ในการวจิัยคร้ังนี้ นิสิตผูวิจัยจํ าเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารโรงเรียน
ผูชวยผูบริหารโรงเรียนฝายธรุการ เพื่อนํ าขอมูลที่ไดไปประกอบการทํ าวิทยานิพนธใหสมบูรณ
ยิ่งขึ้น

โครงการปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ จึงใครขอความอนุเคราะหจาก
ทานในการเก็บรวบรวมขอมูล และขอขอบคุณทานเปนอยางยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)   บรรเทา  กิตติศักดิ์
(รองศาสตราจารยบรรเทา  กิตติศักดิ์)

ประธานโครงการปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกระบี่

สํ านักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ มก.
โทร. (075) 621549 - 50
โทรสาร (075) 621550
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เร่ือง

การบริหารงานธรุการโรงเรียนมัธยมศึกษา
สงักัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี

1. ผูตอบแบบสอบถามนี้ไดแก บุคลากรทางการศึกษา   ไดแก    ผูบริหารสถานศึกษา
ผูชวยผูบริหารสถานศึกษาฝายธรุการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
สุราษฎรธานี

2. ขอมูลทั้งหมดผูวิจัยจะถือเปนความลับ การตอบแบบสอบถามจะไมมีผลกระทบตอ
ทานหรือตอโรงเรียนแตอยางใด

3. แบบสอบถามมี 3 ตอน

ตอนที่ 1 ขอมลูทั่วไป เปนคํ าตอบเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมี 5 ขอ
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานธรุการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด

กรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี มี 53 ขอ
ตอนที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานธรุการ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด

กรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี มี 43 ขอ

แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานธรุการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
จงัหวดัสรุาษฎรธานี ซ่ึงผลการวิจัยจะนํ าไปใชเปนประโยชนตอการพัฒนาการบริหารงานธุรการ
ฉะนัน้ จงึขอความอนุเคราะหจากทานตอบแบบสอบถามนี้ตรงตามสภาพความเปนจริงทุกขอ และ
ขอขอบคุณในความรวมมือ

        (ลงชื่อ) สมนึก    พรหมแกว
         (นายสมนึก   พรหมแกว)

        นิสิตปริญญาโทสาขาการบริหารหารศึกษา
                                                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกระบี่
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เร่ือง

การบริหารงานธรุการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดสุราษฎรธานี

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

คํ าชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย     ลงในชอง  (  )  หนาขอความที่เปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน

1. เพศ
1  (  )    ชาย 2  (  )    หญิง

2. อายุ
1  (  )    ตํ ่ากวา  30  ป 3  (  )    40  - 49  ป
2  (  )    30 – 39 ป 4  (  )    50  ปขึ้นไป

3. วฒุิการศึกษาสูงสุด
1  (  )    ตํ ่ากวาปริญญาตรี
2  (  )    ปริญญาตรี
3  (  )    สูงกวาปริญญาตรี

4. ต ําแหนงหนาที่ปจจุบัน
1  (  )    ผูอํ านวยการโรงเรียน
2  (  )    อาจารยใหญ
3  (  )    ผูชวยผูอํ านวยการฝายธุรการ
4  (  )    ผูชวยอาจารยใหญฝายธุรการ

5. ประสบการณในหนาที่ปจจุบัน
1  (  )    นอยกวา  5  ป
2  (  )    5 – 10  ป
3  (  )    มากกวา  10  ป
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ตอนที่ 2  สภาพการบริหารงานธุรการ

คํ าชี้แจง    โปรดทํ าเครื่องหมาย   ลงในชองระดับความคิดเห็นตอระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ธุรการในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนและผูชวยผูบริหารโรงเรียนฝายธุรการ ใหตรง
กบัความเปนจริง ตามที่โรงเรียนใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารงานธุรการอยางมี
ประสิทธภิาพ มีสภาพการจัดระบบขอมูลไดครบถวนถูกตอง อยูในระดับใด  โดยมี
เกณฑในการพิจารณาดังนี้

  5  หมายถึง  ระดบัการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานมากที่สุด
  4 หมายถึง ระดบัการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานมาก
  3 หมายถึง ระดบัการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานปานกลาง
  2 หมายถึง ระดบัการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานนอย
  1 หมายถึง ระดบัการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานนอยที่สุด

ระดับการปฏิบัติ
ขอที่ รายการ 5 4 3 2 1

การบริหารงานธุรการ
1. ก ําหนดสายงานการบริหารงานธรุการไดชัดเจน
2. จดัเจาหนาที่รับผิดชอบตามสายงานการบริหารงานธุรการได

ชัดเจนครบทุกงาน
3. แตงตั้งเจาหนาที่บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมปฏิบัติงานตาม

ความรู  ความสามารถและความเหมาะสม  ประสบการณ
ความถนัด  ตามลักษณะงาน

4. ก ําหนดบทบาทหนาที่และภาระงานของ เจาหนาที่ธุรการ
ไดอยางเหมาะสมและชัดเจน

5. จดัหองและบรรยากาศหองธรุการเปนสัดสวน  สะอาด  เปน
ระเบียบเรียบรอย  แสงสวางเพียงพอ อากาศปลอดโปรง  มั่นคง
แขง็แรงมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี

6. จดัใหมีส่ิงอํ านวยความสะดวกตางๆ ที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน
ธุรการใหกับบุคลากรอยางเพียงพอ
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ระดับการปฏิบัติ
ขอที่ รายการ

5 4 3 2 1
7. ประชาสัมพันธใหบุคลากรในโรงเรียนทราบถึงขอบขายหนาที่

และผูรับผิดชอบตามสายงานธุรการเพื่อสะดวกตอการติดตอ
ประสานงาน

8. ก ํากับ ดูแลการปฏิบัติงานธรุการของบุคลากรใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบ
การวางแผนงานธุรการ

9. จดัท ําแผนงานที่สนองนโยบายปญหาและความตองการของ
โรงเรียน

10. มกีารปฏิบัติงานตามแผนงานธุรการ
11. มกีารประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
12. มกีารนํ าผลการประเมินไปปรับปรุงใหดีขึ้น
13. จดัท ําคูมือเกี่ยวกับระเบียบและหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

งานธุรการ
14. จดัทํ าเอกสารแบบพิมพตางๆที่ใชในงานธรุการอยางถูกตอง

เพยีงพอและเปนระบบสะดวกตอการนํ าไปใช
การบริหารงานสารบรรณ

15. จดัใหมีมีเจาหนาที่งานสารบรรณที่มีความรูความสามารถและ
ความเขาใจ  ในระเบียบงานสารบรรณเพียงพอและพรอมให
บริการ

16. มกีารจัดทํ าทะเบียนรับสงเอกสาร  หนังสือราชการไดถูกตอง
ตามระเบียบงานสารบรรณ

17. มกีารด ําเนินงานการโตตอบหนังสือราชการไดรวดเร็วทันตาม
ก ําหนด

18. มวีสัดอุุปกรณสํ านักงานใชอยางเพียงพอในการปฏิบัติงานและ
การใหบริการ

19. มกีารใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดเก็บรักษาหนังสือราชการ
20. มกีารรับสงหนังสือราชการภายในโรงเรียนอยางเปนระบบ
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ระดับการปฏิบัติ
ขอที่ รายการ

5 4 3 2 1
21. มแีบบฟอรมหนังสือราชการและแบบพิมพที่จํ าเปนตองใชไว

บริการอยางเพียงพอ
22. มกีารเก็บรักษาหนังสือราชการถูกตอง
23. มกีารทํ าลายหนังสือราชการถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ

การบริหารงานการเงินและบัญชี
24. จดัใหมีเจาหนาที่การเงินและบัญชีที่มีความรูความสามารถและ

ความเขาใจโดยตรงอยางเพียงพอ
25. มเีจาหนาที่จัดทํ าบัญชีการเงินทุกประเภทเพื่อการดํ าเนินการตาม

โครงการไดคลองตัวและรวดเร็ว
26. มกีารจัดทํ าเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชีครบถวนและ

ถูกตอง
27. มรีะบบการรับ – จายเงินเปนไปตามระเบียบและปฏิบัติได

ถูกตองเปนปจจุบัน
28. มรีะบบการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีเปน

ระเบยีบเรียบรอยสะดวก  ปลอดภัย  เปนระบบงานตอการ
คนควาและตรวจสอบ

29. มกีารควบคุมรายงานการใชเงินตามแผนงาน / โครงการ
30. มกีารจัดทํ าแบบพิมพและแบบฟอรมเกี่ยวกับการเงินและบัญชี

ไวสํ าหรับบริการบุคลากรอยางเพียงพอ
31. มกีารจดัหาเอกสารหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการเงิน

และจัดทํ าคูมือการปฏิบัติงานการเงินบัญชีครบถวน – เพียงพอ
ตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

32. มกีารกํ ากับ ติดตาม และตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจาหนาที่
การเงินและบัญชีเปนระยะอยางสมํ่ าเสมอ

33. ประชาสัมพันธใหบุคลากรในโรงเรียนไดมีความรูความเขาใจ
ในระเบยีบและวิธีปฏิบัติที่ถูกตองเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
เพือ่ความถูกตองและคลองตัวในการติดตอประสานงาน
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ระดับการปฏิบัติ
ขอที่ รายการ

5 4 3 2 1
34. มวีสัดอุุปกรณที่มีคุณภาพ  ทันสมัยและมีความจํ าเปนตอการ

ปฏิบตัิงานและการใหบริการอยางเพียงพอ
35. มกีารรายงานผล  สรุป ประเมิน การรับ-จายเงินประเภทตางๆ

เมื่อส้ินสุดการจัดทํ าแผนงาน/โครงการ
การบริหารงานพัสดุ

36. มกีารแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบงานพัสดุโรงเรียน
37. มกีารจดัซื้อจัดจางพัสดุครุภัณฑตามระเบียบถูกตอง  สะดวก

รวดเร็วตอการใหบริการ
38. มกีารลงทะเบียนพัสดุถูกตอง  ครบถวนเปนปจจุบัน
39. มกีารควบคุมตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางและจัดสรรวัสดุ

ครุภณัฑใหเปนไปตามระเบียบ
40. มกีารตรวจสอบและรายงานพัสดุตามที่กํ าหนดไวตามระเบียบวา

ดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
41. มกีารจ ําหนายวัสดุครุภัณฑถูกตองตามระเบียบวาดวยการพัสดุ
42. มกีารด ําเนินการซอมแซมวัสดุครุภัณฑใหใชบริการไดดีอยูเสมอ
43. มหีองเก็บรักษาวัสดุครุภัณฑสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย

แสงสวางเพียงพอ  อากาศปลอดโปรง  มีความมั่นคงแข็งแรงและ
จดัระบบรักษาความปลอดภัย
การบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการครู/ลูกจาง

44. จดัใหมเีจาหนาที่ปฏิบัติงาน   เกี่ยวกับทะเบียนและสถิติ
ขาราชการครู/ลูกจาง

45. จดัท ําทะเบียนประวัติขาราชการครู/ลูกจางไดอยางถูกตองและ
เปนปจจุบัน

46. จดัระบบการเก็บรักษาทะเบียนประวัติขาราชการครู/ลูกจางให
สะดวกตอการคนหา

 47. จดัระบบการเก็บหลักฐานการมาปฏิบัติราชการของขาราชการ
ครู/ลูกจางเปนระเบียบ  ปลอดภัย งายตอการคนหา
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ระดับการปฏิบัติ
ขอที่ รายการ

5 4 3 2 1
48. ใชเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณที่ทัยสมัยมีประสิทธิภาพมาใชใน

การจัดทํ าทะเบียนและสถิติขาราชการครู/ลูกจาง
49. จดัท ํารายงานทะเบียนสถิติตางๆของขาราชการและลูกจางประ

จํ าปงบประมาณ
การประเมินผลงานดานธุรการ

50. จดัวเิคราะหงานกอนการปฏิบัติงานธรุการทุกดาน
51. จดัประเมินผลระหวางการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนและได

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน
52. จดัท ําแบบสอบถามใหบุคลากรในโรงเรียนไดแสดงความคิดเห็น

เกีย่วกับการปฎิบัติงาน
53. จดัตดิตามผลการปฏิบัติงานและนํ าไปปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง
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ตอนที่ 3  ปญหาการบริหารงานธุรการ

คํ าชี้แจง  โปรดทํ าเครื่องหมาย / ลงในชองระดับของปญหาการบริหารงานธรุการในโรงเรียนของ
ทาน  ใหตรงกับความเปนจริง  โดยมีเกณฑในการพิจารณาดังนี้

5 หมายถึง มีปญหามากที่สุด
4 หมายถึง มีปญหามาก
3 หมายถึง มีปญหาปานกลาง
2 หมายถึง มีปญหานอย
1 หมายถึง มีปญหานอยที่สุด

ระดับของปญหา
ขอที่ รายการ

5 4 3 2 1
การบริหารธุรการ

1. การกํ าหนดสายงานธรุการไมชัดเจน
2. การจัดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานธุรการมีนอยไมครบทุกงาน
3. การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมครบถวนตามพรรณางาน
4. วสัดอุุปกรณเครื่องอํ านวยความสะดวกตอการปฏิบัติงานมี

ไมเพียงพอ
5. การจัดบรรยากาศของหองธรุการไมเหมาะสม
6. ผูทีเ่กี่ยวของไมมีความรู ความเขาใจถึงขอบขายและบทบาท

หนาที่เจาหนาที่ธุรการ
การวางแผนงานธุรการ

7. แผนงานไมสอดคลองกับนโยบาย สภาพปจจุบัน ปญหาและ
ความตองการ

8. บคุลากรในโรงเรียนไมมีสวนรวมในการจัดทํ าแผนงาน
9. เจาหนาที่จัดทํ าแผนงานมีไมเพียงพอ
10. ขาดการจดัทํ าคูมือเกี่ยวกับระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ

การบริหารงานสารบรรณ
11. ผูบริหารขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ
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ระดับของปญหา
ขอที่ รายการ

5 4 3 2 1
12. ผูบริหารไมใหความสํ าคัญของงานสารบรรณ
13. การปฏิบัติงานสารบรรณในโรงเรียนไมเปนไปตามระเบียบงาน

สารบรรณ
14. การจดัเก็บรักษาเอกสารของโรงเรียน   ไมเปนระบบไมสะดวก

ตอการคนหา
15. โรงเรียนไมมีการประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบขอบขาย

หนาที่ของเจาหนาที่งานสารบรรณแตละคน
16. เจาหนาที่สารบรรณขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับงาน

สารบรรณ
17. การจดัระบบงานสารบรรณทํ าใหยุงยากในการบริหารงาน
18. การรบัสง-หนังสือไมทันตามกํ าหนดเวลาและปฏิบัติไมถูกตอง

ตามระเบียบงานสารบรรณ
19. การนํ าเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ  เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช

เกีย่วกับงานสารบรรณ
20. แบบฟอรม  แบบพิมพ  หนังสือตางๆที่มีไมเพียงพอ
21. การทํ าลายหนังสือราชการไมเปนไปตามระเบียบงานสารบรรณ

และไมทันตามกํ าหนด
การบริหารการเงินและบัญชี

22. ขาดบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
การเงินและบัญชีของโรงเรียนโดยตรง

23. ขาดเอกสารหนังสือเกี่ยวกับระเบียบการเงินและบัญชีไวให
บคุลากรใชศึกษาและอางอิงในการปฏิบัติงาน

24. ขาดความคลองตัวในการเบิก - จายเงินของโรงเรียน
25. การจดัสรรงบประมาณมีไมเพียงพอในการดํ าเนินงานตามแผน

งานหรือโครงการ
26. การจดัเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงิน – บัญชีไมเปนระบบ

ไมสะดวกตอการคนหา
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ระดับของปญหา
ขอที่ รายการ

5 4 3 2 1
27. การประชาสัมพันธใหบุคลากรไดรับความรู ความเขาใจใน

ระเบยีบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินขาดความคลองตัว
28. การนเิทศเจาหนาที่การเงิน และบัญชีเพื่อใหทันตอการเปลี่ยน

แปลงของระเบียบทางราชการไมไดจัดดํ าเนินการ
29. การตรวจสอบการรับจายเงินประจํ าวัน

การบริหารงานพัสดุ
30. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบวาดวย

งานพัสดุ
31. การจัดซื้อ-จดัจางของโรงเรียนไมเปนไปตามระเบียบของ

ทางราชการ
32. การจดัท ําบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑไมถูกตองตามระเบียบ

และไมเปนปจจุบัน
33. สถานที่เก็บพัสดุที่ปลอดภัยเปนสัดสวนและการซอมบํ ารุง
34. การตรวจสอบพัสดุประจํ าปตามระเบียบพัสดุ
35. ด ําเนินการจํ าหนายพสัดุไดถูกตองตามระเบียบพัสดุ

การบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการครูและลูกจางประจํ า
36. การจดัทํ าทะเบียนประวัติขาราชครูและลูกจางไมถูกตองหรือ

ไมเปนปจจุบัน
37. การจดัเก็บรักษาทะเบียนประวัติขาราชการและลูกจางไมสะดวก

ตอการคนหา
38. การจัดระบบการเก็บหลักฐานการมาปฏิบัติราชการของ

ขาราชการครูและลูกจางไมสะดวกตอการคนหา
39. มีการนํ าวสัดุอุปกรณ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจัดทํ า

ทะเบียนและสถิติขาราชการครูและลูกจาง
การประเมินผลงานธุรการ

40. การดํ าเนินการประเมินผลงานธุรการ
41. การนํ าผลการประเมินผลงานธุรการไปปรับปรุงงานธุรการใน

ดานตางๆ
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ระดับของปญหา
ขอที่ รายการ

5 4 3 2 1
42. การนิเทศ  กํ ากับ  ติดตามการปฏิบัติงานบุคลากรในฝายธุรการ
43. การวางแผนการประเมินผลงานธุรการ
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