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บทคดัย่อ 
 
 

              การศึกษา เร่ือง การศึกษาแนวทางการพัฒนางานบริหารทั่วไปโรงเรียนวชิรวิทย์
เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานทั่วไป                
ศึกษาปัญหาการการบริหารงานบริหารทั่วไป และศึกษาแนวทางการพฒันางานบริหารทั่วไป
โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผูบ้ริหาร
โรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรผูป้ฏิบัติงานด้าน ธุรการของโรงเรียน ผูป้กครอง
นักเรียนและนักเรียนโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ซ่ึงได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง รวมกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งส้ิน 196 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใช ้การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  ผลการศึกษาแนวทางการพฒันางานบริหารทัว่ไปโรงเรียนวชิรวทิยเ์ชียงใหม่ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ปรากฏดงัน้ี 

1.  สภาพการบริหารงานบริหารทัว่ไปโรงเรียนวชิรวิทยเ์ชียงใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียงานท่ีมีการปฏิบติัจากระดบั
มากท่ีสุดคืองานการบญัชี รองลงมาไดแ้ก่ งานโสตทศันูปกรณ์ งานทะเบียน งานการประชาสัมพนัธ์   
งานการเงิน และงานสารบรรณตามล าดบั  

2.  สภาพปัญหาการบริหารงานบริหารทัว่ไปโรงเรียนวชิรวิทยเ์ชียงใหม่ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ โรงเรียนขาดบุคลากรท่ีรับผดิชอบท่ีมีการระบุหนา้ท่ีหรือภาระงาน
ท่ีชดัเจน ขาดการพฒันาบุคลากร และบุคลากรมีภาระหน้าท่ีหลายหน้าท่ี ท าให้การปฏิบติังานขาด
ความต่อเน่ือง รวมทั้งโรงเรียนมีการปรับเปล่ียนบุคลากรบ่อยคร้ังท าให้งานไม่ต่อเน่ืองและมีขอ้มูล
ต่าง ๆ ไม่เป็นปัจจุบนั 
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3.  แนวทางในการพฒันางานบริหารทัว่ไปโรงเรียนวชิรวิทยเ์ชียงใหม่ พบวา่การท่ีจะ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นบริหารทัว่ไปให้ดียิ่งข้ึนกวา่เดิมจะตอ้งอาศยัแนวทาง ไดแ้ก่ 
การปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมในการท างานโดยเนน้การปฏิบติังานอยา่งรับผดิชอบ รวดเร็วและ
ไม่เลือกปฏิบติัให้แก่ผูรั้บบริการทุกคน พฒันาเจา้หนา้ท่ีทุกฝ่ายให้มีความรู้ความสามารถในงานของตน 
เพื่อให้สามารถบริการแล้วเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด จดัให้มีวสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีพอเพียงและ
เหมาะสมต่อการใหบ้ริการ โดยควรไดรั้บการสนบัสนุนดา้นนโยบาย และงบประมาณจากโรงเรียน
อยา่งเพียงพอ มีการจดัท าระบบการการจดัเก็บเอกสารและระบบการคน้หาท่ีทนัสมยัรวดเร็ว มีการ
ส่ือสารในองคก์รท่ีเป็นระบบและรวดเร็วเป็นตน้ 

 
ค าส าคัญ : งานบริหารโรงเรียน 
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ABSTRACT 
 
 

The objectives of this research were to examine conditions of the general 
administration, to investigate general administration problems and to explore a general 
administration development guideline of Wachirawit Chiang Mai School in Muang District, 
Chiang Mai Province. The purposive sampling method was applied to select 196 samples, which 
included the school administrators, the School Board members, general administrative officers, 
students’ parents, and students of the school. The data were analyzed for frequency, percentage, 
mean, and standard deviation. The study results are as follows.  

1.  The conditions of the overall general administration of the school were practically 
at a high level. The practical means, ranked from high to low, were accounting, audio-visual, 
registration, public relations, treasury, and general administration respectively. 

2.  Important problems of the general administration consisted of a lack of personnel 
with clear and specific responsibilities, a lack of personnel development, personnel having several 
duties which led to discontinuity of practices, and personnel having been changed frequently, 
making their work discontinuous and information not being up-to-date. 

3.  The general administration development guideline to improve the efficiency of 
performances should include a cultivation and promotion of working value with a focus on 
responsible, speedy and in discriminatory practices. Additionally, all personnel should be 
developed to become competent, so that services could be finished on time. Furthermore, 
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instruments should be sufficient in number and they should be supported in terms of policy and 
budget. Document filing and search systems should be systematic, modern and speedy. Intra-
organizational communication should be systematic, practical and efficient. 
 
Keyword: School Administration Work 
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กติติกรรมประกาศ 

 

 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจากรองศาสตราจารยป์ระวติั พื้นผาสุข 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.หนูม้วน ร่มแก้ว อาจารย์ท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ร่วม ท่ีไดก้รุณาใหค้  าปรึกษาแนะน าและตรวจแกไ้ข ขอ้บกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอดจน
ส าเร็จเรียบร้อย ขอขอบพระคุณคณะผูเ้ช่ียวชาญท่ีได้สละเวลาให้ขอ้คิด ขอ้เสนอแนะ ตรวจสอบ
แกไ้ขเคร่ืองมือแบบสอบถามจนสมบูรณ์และสามารถน าไปใชไ้ดจ้นประสบผลส าเร็จ 
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุ เทพ พงศ์ศรีว ัฒน์  ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารยป์ระวติั พื้นผาสุข ท่ีปรึกษาหลกัวิทยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์            
ดร.หนูม้วน ร่มแก้ว ท่ีปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นกัลยาณมิตรให้ข้อแนะน าในการจัดท า
วทิยานิพนธ์ในคร้ังน้ี 
 ขอขอบพระคุณ อาจารยว์รทศัน์ บุญโคตร ผูอ้  านวยการโรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่                 
ท่ีไดก้รุณาให้ค  าแนะน า ขอ้คิดในการจดัท า ขอขอบพระคุณผูบ้ริหาร คณะครู เจา้หนา้ท่ีงานธุรการ 
ผูป้กครอง นกัเรียน รวมถึงกรรมการบริหารของโรงเรียนท่ีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์และให้ขอ้มูลท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการวิจยั  ขอขอบพระคุณ ดร.ปรียารัตน์ ใจเนตร ท่ีให้ขอ้คิดและค าแนะน าท่ีเป็น
ประโยชน์ในการจดัท า 
 คุณความดีอนัพึงมีจากการศึกษาเร่ืองน้ีขอมอบให้บุพการี รวมทั้งครู อาจารยทุ์กท่านท่ี
ไดอ้บรมสั่งสอนให้ความรู้จนไดศึ้กษามาถึงระดบัน้ี รวมทั้งผูเ้ขียนหนงัสือ บทความต่าง ๆ ท่ีให้
ความรู้แก่ผูศึ้กษา จนสามารถท าให้งานวิจยัเร่ืองน้ี ส าเร็จลงไดด้ว้ยดีจึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็น
อยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ภายใตรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 49 ไดบ้ญัญติัถึง
สิทธิของบุคคลในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ท่ีรัฐจะต้องจดับริการให้อย่างทั่วถึง                 
และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมถึงผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอ้ยู่ในสภาวะ
ยากลาํบาก ตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล  เพื่อให้ไดรั้บการศึกษาอยา่งทดัเทียมกบับุคคลอ่ืน
ในสังคมดว้ย นอกจากน้ีในการจดัการศึกษาอบรมขององคก์รวชิาชีพหรือเอกชนการศึกษาทางเลือก
ของประชาชน การเรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวติ ยอมไดรั้บความคุม้ครองและส่งเสริม
ท่ีเหมาะสมจากรัฐบาล ในมาตรา 80 (3) แห่งรัฐธรรมนูญได้บญัญติัให้มีการพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบ  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม  โดยกาํหนดจดัให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพฒันาการศึกษาของ
ชาติ  มีการพฒันาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาใหก้า้วหนา้ทนัการกบัการเปล่ียนแปลงของ
สังคมโลก รวมทั้ งปลูกฝังให้ผูเ้รียนเกิดจิตสํานึกของความเป็นไทย เป็นคนมีระเบียบ มีวินัย 
คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550, 37) 
 ในแนวทางของการพฒันาประเทศชาติ เพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  
ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในแทบทุกด้าน เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีสําคญัอย่างหน่ึงในการ
เตรียมการท่ีจะรับมือกบัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนทั้งกบัสังคม ประเทศชาติ แมก้ระทัง่กบัชีวิต ไดแ้ก่ การ
พฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีองค์ความรู้ท่ีเท่าทันและครอบคลุมกับปัญหาของโลกยุคใหม่ด้วย               
โดยเคร่ืองมือท่ีสําคญัอนัหลีกเล่ียงไม่ไดก้็คือการพฒันาการศึกษาของประชากรในประเทศให้ได้
มาตรฐานและเป็นไปอยา่งทัว่ถึงทุกระดบัชั้นชนของประชากร 
         การพฒันาคุณภาพบุคลากรให้มีความรู้มีความสามารถอย่างทดัเทียมกนันั้น ปัจจยั
สาํคญัท่ีสุดไดแ้ก่ระบบการบริหารจดัการดา้นการศึกษา ท่ีจะเป็นตวักาํหนดทิศทางและช้ีวดัคุณภาพ
ของบุคลากรภายในชาติ  ทั้งในดา้นของการดาํรงชีวิตอยา่งมีคุณภาพประสิทธิภาพในระดบัปัจเจก
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บุคคลกบัสังคมและในระดบัการแข่งขนักบัประเทศเพื่อนบา้น การจดัการศึกษายอ่มสามารถจดัวาง
ตาํแหน่งแห่งหนของประเทศวา่อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด 
         พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับท่ี  2)                  
พ.ศ. 2545 ไดก้าํหนดให้การจดัการศึกษาของเอกชนมีอิสระในการบริหารจดัการ โดยมีการกาํกบั 
ติดตาม ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกบัสถานศึกษาของรัฐและให้รัฐกาํหนด
นโยบายและมาตรการท่ีชัดเจนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจดัการศึกษา                 
การกาํหนดนโยบายและแผนการจดัการศึกษาของรัฐ โดยใหค้าํนึงถึงผลกระทบต่อการจดัการศึกษา
ของเอกชน รวมทั้ งกําหนดให้ รัฐบาลต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ เงินอุดหนุน                  
การลดหย่อนหรือยกเวน้ภาษีและสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ทางการศึกษาตามความ
เหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นวิชาการ เพื่อให้สถานศึกษาของเอกชนมีมาตรฐาน
และสามารถพึ่งพาตนเองไดต้ามกรอบของแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบบัท่ี                    
สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559 และทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สอดคลอ้ง
กบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง              
(พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2559) ตลอดจนปัญหาจากการจดัและพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในระยะท่ีผ่านมา พิจารณาแลว้พบว่ายงัมีอุปสรรคปัญหาตอ้งปรับปรุงเปล่ียนแปลงและพฒันาอีก
มาก  ทั้งในดา้นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ดา้นคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอ้งพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศท่ียงั
อยูใ่นเกณฑ์ไม่สู้ดี ตลอดจนการพฒันาแนวทางการบริหารและจดัการศึกษา ท่ีเป็นเคร่ืองมือสําคญั
ตอ้งเร่งรัดพฒันาระบบใหไ้ดม้าตรฐานในระดบัสากลเป็นท่ียอมรับทุกดา้น 
         จากเหตุปัจจยัและปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ เป็นผลให้มีกรอบทิศทางของนโยบายด้าน
การบริหารจดัการศึกษาไดก้าํหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ทั้งน้ีเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 
การยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานของผูเ้รียน ครูคณาจารย ์บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา  
การผลิตและพฒันากาํลงัคนให้มีคุณภาพ  เพื่อรองรับความกา้วหนา้และเสริมสร้างศกัยภาพทางการ
แข่งขนัของประเทศ การส่งเสริมงานวิจยั การพฒันาแนวทางในการถ่ายทอดองคค์วามรู้เทคโนโลยี
และนวตักรรมต่าง ๆ การขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง
ตลอดชีวติ   
 นอกจากน้ีประเด็นสาํคญัคือการพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาและแนวทางการ
ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการจดัการศึกษา ตามยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีกาํหนดเอาไว ้เพราะการบริหารจดัการศึกษาในสมยัใหม่กระบวนการ           
มีส่วนร่วม ถือเป็นปัจจยัหลกัท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จในการพฒันาประเทศได ้
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โรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ ตั้งอยูเ่ลขท่ี  93/111 หมู่ 5 ตาํบลหนองป่าคร่ัง อาํเภอเมือง  
จงัหวดัเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000 โทรศัพท์ 053-851412-5 โทรสาร 053-851416 Website  
:www.wachirawit.ac.th สังกดั สาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สาํนกังาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ (สช.สป.) ไดรั้บอนุญาตจดัตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2540  ดาํเนินการเปิดการเรียน
การสอนตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยบริเวณพื้นท่ีของ
โรงเรียนมีเน้ือท่ีทั้งหมด 8 ไร่ 1 งาน 13 ตารางวา โดยเขตพื้นท่ีบริการสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จงัหวดัเชียงใหม่ จดัเป็นโรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชนท่ีมี
ความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจ อาคารพาณิชย ์ศูนยก์ารคา้และแหล่งการศึกษา โรงเรียนไดใ้ช้พื้นท่ี
อย่างเหมาะสมเพื่อเอ้ืออํานวยต่อการจัดกิจกรรมทุกประเภท ทั้ งด้านวิชาการ คอมพิวเตอร์ 
ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ  ดนตรี กีฬา ศาสนาและวฒันธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี รวมทั้ง
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรนอกสถานศึกษา เช่น การเขา้ค่าย การฝึกอบรม เป็นตน้ 
 อยา่งไรก็ตามแมโ้รงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ จะถือวา่เป็นทางเลือกหน่ึงของการศึกษา
ในชุมชนชาวเชียงใหม่ แต่ภายในองค์กรของโรงเรียนยงัประสบกับอุปสรรคปัญหา ทาํให้การ
บริหารการจดัการศึกษายงัไม่ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายทั้งของโรงเรียน กบัทั้งยงัไม่สามารถ
ตอบสนองตามนโยบายและแผนพฒันาการศึกษาระดบัชาติเพื่อให้การพฒันาโรงเรียนวชิรวิทย์
เชียงใหม่เป็นไปตามกรอบแนวคิดและมีทิศทางการบริหารการศึกษาท่ีมีความสอดคลอ้งกบัระดบั
นโยบายดา้นการพฒันาการศึกษาของชาติ 

โดยพบว่างานบริหารทั่วไปของโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ประกอบด้วยงาน                  
สารบรรณ งานทะเบียน งานการเงิน งานบญัชี งานประชาสัมพนัธ์งานโสตทศันูปกรณ์ การทาํงาน
ของบุคลากรพบว่ายงัทาํงานไม่เป็นตามเป้าหมายท่ีวางไว ้และยงัขาดความรับผิดชอบต่องาน                  
ซ่ึงงานบริหารทัว่ไปของโรงเรียนพฒันาระบบของการทาํงานโดยใชร้ะบบอิเล็คทรอนิคส์เขา้มาใช้
กบังานธุรการของโรงเรียนมาระยะหนึงซ่ึงสามารถใชร้ะบบอิเล็คทรอนิคส์ไดเ้ป็นอยา่งดีและกรอป
ด้วยสังคมเป็นสังคมเปิดกวา้งแห่งการเรียนรู้ไม่มีท่ีส้ินสุด พบว่าเจ้าหน้าท่ีงานธุรการใช้งาน
เครือข่ายสังคมตลอดเวลาทําให้การทํางานล่าช้า และเหตุผลอีกประการหน่ึงเน่ืองจากเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนใชง้านเป็นเวลานานทาํให้การทาํงานของคอมพิวเตอร์ล่าชา้โดยไม่มีการ
พฒันาคอมพิวเตอร์ใหท้นัสมยั   

อีกประการหน่ึงเจา้หนา้ท่ีงานธุรการมีภาระงานหลายดา้นทาํให้ไม่สามารถทาํงานได้
รวดเร็วต่อความตอ้งการของครูและบุคลากรของโรงเรียนโดยเฉพาะงานสารบรรณมีหน้าท่ีในการ
จดัทาํเอกสารใหก้บัผูบ้ริหารของโรงเรียนและมีงานเฉพาะกาลตลอดเวลาทาํใหพ้ลาดข่าวสําคญัของ
งานราชการทําให้หนังสือราชการและหนังสือท่ีเข้าถึงโรงเรียนมีความล่าช้าซ่ึงบางคร้ังการ
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ดาํเนินงานส่งหนงัสือไปยงัหน่วยงานของโรงเรียนไม่สามารถดาํเนินงานต่อได ้ ฝ่ายการเงินตอ้งมี
การรับรองในหลายขั้นตอนจึงทาํให้ไม่ทนัต่อการใช้งาน ฝ่ายบญัชีพบวา่ในการสรุปงานของฝ่าย
บญัชีล่าชา้เน่ืองจากบุคลากรส่งการสรุปการใชง้บประมาณ  เป็นตน้ 
 ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นบุคลากรหรือเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารโรงเรียนวชิรวิทย ์              
เชียงใหม่ จึงมีความสนใจอยา่งยิ่ง ท่ีจะตอ้งคน้ควา้ศึกษาวิจยัในเชิงวิชาการ เพื่อแสวงหาขอ้มูลอนั
เป็นขอ้เท็จจริงท่ีเป็นสภาพความเป็นจริงของการบริหารงานทัว่ไป เพื่อแสวงหาคาํตอบอนัจะเป็น
เหตุปัจจยันาํไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขและจะเป็นวิธีการให้คน้พบคาํตอบท่ีเป็นแนวทางการพฒันา
งานบริหารทัว่ไปของโรงเรียนท่ีเหมาะสมและเป็นองคค์วามรู้ใหม่สําหรับนาํไปปรับประยกุตใ์ชใ้ห้
เกิดประโยชน์ในด้านการบริหารทัว่ไปท่ีมีประสิทธิภาพภายในองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ใน
สังคมปัจจุบนัต่อไป 
 ค ำถำมกำรวจัิย 

1.  สภาพการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ เป็นอยา่งไร 
2.  การงานบริหารทัว่ไปโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ มีปัญหาอยา่งไร 
3.  แนวทางการพฒันางานบริหารทัว่ไปโรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ ควรดาํเนินการ

อยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์ของงำนวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาการบริหารงานบริหารทัว่ไปของโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ 
2.  เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานบริหารทัว่ไปโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ 
3.  เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันางานบริหารทัว่ไปโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ 

 
ประโยชน์ทีค่ำคว่ำจะได้รับ   

1. ไดรั้บขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและครบถว้นเก่ียวกบัการดาํเนินงานในระบบการบริหาร
จดัการงานบริหารทัว่ไปของโรงเรียนวชิรวทิย ์อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่     

2. ได้ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาในการบริหารจดัการงานบริหารทัว่ไปโรงเรียนวชิรวิทย ์
อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่     

3. ได้แนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการงานบริหารทัว่ไปซ่ึงสามารถนาํไปใช ้ 
ในการสร้างระบบเพื่อให้องค์กรสามารถดาํเนินไปไดอ้ย่างมีคุณภาพ รวมทั้งการกาํหนดนโยบาย
และแผนอนัเหมาะสมขององคก์รเพื่อการดาํเนินงานอยา่งสัมฤทธ์ิผลในอนาคต 
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ขอบเขตของกำรวจัิย 
         การวิจยัเร่ืองการศึกษาแนวทางการพฒันางานบริหารทั่วไปของโรงเรียนวชิรวิทย ์
เชียงใหม่  มีขอบข่ายการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
         1. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
         สถานท่ีใช้ในการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล คือโรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ อาํเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
         2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 การวิจัยคร้ังน้ี ใช้กลุ่มตัวอย่างท่ี เป็ นกลุ่มผู ้ให้บริการอันผู ้บริหารโรงเรียน 3 คน 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 4 คน ครู จาํนวน 6 คน บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานธุรการของโรงเรียน 
จาํนวน 6 คน ผูป้กครองนกัเรียน จาํนวน 13 คน และผูแ้ทนนกัเรียนระดบัชั้นต่าง ๆ จาํนวน 164 คน  
รวมกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งส้ิน 196 คน 
         3. ขอบเขตเน้ือหา 

การบริหารงานบริหารทัว่ไปโรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ตามโครงสร้างไดก้าํหนดให้มี
ฝ่ายหรืองานธุรการของโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ รวม 6 งาน ไดแ้ก่   

3.1  งานสารบรรณ   
3.2  งานทะเบียน  
3.3  งานการเงิน    
3.4  งานการบญัชี  
3.5  งานการประชาสัมพนัธ์     
3.6  งานโสตทศันูปกรณ์ 

4. ขอบเขตดา้นตวัแปร 
4.1  ตวัแปรอิสระบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ 
4.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

4.2.1 สภาพการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่  
4.2.2 ปัญหาการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ 
4.2.3 แนวทางในการพฒันางานบริหารทัว่ไปโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่  

 5. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
         ในการวจิยัคร้ังน้ีผูศึ้กษาจะใชก้รอบระยะเวลา 1 ปีการศึกษาเร่ิมตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2558 – เดือนมีนาคม 2560 
 6. ขอบเขตดา้นสถานท่ี 
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         สถานท่ีใช้ในการจดัเก็บรวบรวมข้อมูล คือโรงเรียนวชิรวิทยเ์ชียงใหม่ อาํเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
         งำนสำรบรรณ หมายถึง งานท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานเอกสาร เร่ิมตั้งแต่การจดัทาํการ
รับ-การส่ง การเก็บรักษา การยืม การทาํลาย เป็นการกาํหนดขั้นตอนขอบข่ายของงานสารบรรณ  
ในทางปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารงานเอกสาร  เร่ิมตั้งแต่ การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ ์จดจาํทาํ
สําเนา ส่งหรือส่ือขอ้ความ รับ บนัทึก จดรายงานการประชุม สรุป ย่อเร่ือง เสนอสั่งการ ตอบทาํ
รหัส  เก็บเขา้ท่ี  คน้หา ติดตามและทาํลาย ตอ้งเป็นระบบท่ีให้ความสะดวก รวดเร็วถูกตอ้งและมี
ประสิทธิภาพ 

งานสารบรรณโรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ พฒันาระบบการทาํงานโดยใช้โปรแกรม
การจดัทาํในการรับส่งหนงัสือ เลขทะเบียนรับ-ส่งหนงัสือ รวมถึงการรับข่าวสารงานราชการจาก
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยใชร้ะบบ (E-Paperless) 
         งำนทะเบียน หมายถึง กระบวนการเก็บขอ้มูลประวติัส่วนตวั  การศึกษา  สถานภาพ
ทางการศึกษา  การจบการศึกษา  ทะเบียนหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน   ทะเบียน
รายวิชา  เป็นงานท่ีส่งเสริมด้านวิชาการและจดัเป็นงานท่ีทาํให้ระบบการจดัการเรียนการสอน
สามารถดาํเนินการลุล่วงไปได้ด้วยดี  ในสถานศึกษาหลายแห่งจดังานฝ่ายทะเบียนเป็นงานด้าน
บริการการศึกษา  แต่ก็มีหลายแห่งท่ีถือว่าเป็นงานของฝ่ายวิชาการ  เพราะงานทะเบียนจะมีงาน
ตั้งแต่การเร่ิมรับสมคัรผูท่ี้จะเขา้ศึกษาในสถานศึกษา  จนสําเร็จการศึกษา  งานฝ่ายทะเบียนจึงเป็น
งานท่ีมีกระบวนการทาํงานท่ีต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกบังานวชิาการ 
 งานทะเบียนของโรงเรียน ใช้โปรแกรมระบบ PK เพื่อป้อนขอ้มูลให้กบัฝ่ายการเงิน 
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวดัผลของโรงเรียน  ฝ่ายกิจการนกัเรียน ซ่ึงสามารถรับขอ้มูลของนกัเรียนไดอ้ย่าง
ทัว่ถึง 
 งำนกำรเงิน  หมายถึง งานธุรการของโรงเรียนท่ีเก่ียวข้องกับทั้ งเงินงบประมาณ          
เงินนอกงบประมาณและเงินรายไดข้องแผน่ดิน  
 งานการเงินของโรงเรียนใช้โปรแกรมระบบ PK ในการทาํงานซ่ึงสามารถดึงขอ้มูล
นกัเรียนจากฝ่ายทะเบียน และมีขอ้มูลโดยสามารถแยกเป็นเงินงบประมาณทั้งภายนอกและภายใน 
ดงัน้ี 
 งำนบัญชี หมายถึง งานท่ีเก่ียวกบัการบนัทึกรายการการเงินในสมุดบญัชีทะเบียนและ
เอกสารหลกัฐานต่างๆให้ถูกตอ้งผูท่ี้ทาํงานเก่ียวกบัการบญัชีในการรับจ่ายเงินในวนัหน่ึง ๆ เม่ือส้ินวนั
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หรือหมดเวลารับจ่ายเงินจะต้องบันทึกรายการในสมุดบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ และรวบรวม
หลกัฐานพร้อมทั้งจาํนวนเงินคงเหลือประจาํวนัเสนอผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อนาํส่งกรรมการเก็บรักษา
เงินต่อไป รวมถึงกระบวนการจดัการในส่วนของบนัทึกรายการทางการคา้ ไดแ้ก่ การเขียนบนัทึก
รายการทางการคา้ การจาํแนกแยกประเภทหมวดหมู่ทางการคา้ การสรุปผลการดาํเนินงาน รวมไปถึง
การวเิคราะห์และการแปลความหมายขอ้มูลของนกับญัชี 
 งานบัญชีของโรงเรียนใช้โปรแกรมระบบ PK ในการทาํงานโดยสามารถควบคุม           
การทาํงานของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงิน รวมถึงสรุปรายรับ รายจ่าย การปิดยอดเงินประจาํปี 
งานมินิมาร์ท เป็นตน้ 
 งำนกำรประชำสัมพันธ์ หมายถึง การเก่ียวขอ้งผูกพนักบัหมู่คน วิชาการ ประชาสัมพนัธ์              
จึงเป็นวิชาท่ีวา่ดว้ยการเก่ียวขอ้งผูกพนักบัหมู่คน หรือความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานสถาบนักบั
กลุ่มประชาชนนัน่เอง 
  งานการประชาสัมพนัธ์ ใช้ระบบการจดัทาํท่ีสามารถเก่ียวขอ้งกบัส่วนต่างใช้การส่ง
งานทางระบบสังคมออนไลน์โดยการส่งขอ้มูลให้กบั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชาสัมพนัธ์ 
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง  
  งำนโสตทศันูปกรณ์ หมายถึง การศึกษาเก่ียวกบัการใชต้าดูหูฟัง อุปกรณ์มกัเนน้การใช้
ประสาทสัมผสั มีการการประยุกต์วิทยาศาสตร์กายภาพ ในรูปของส่ิงประดิษฐ์ เช่น เคร่ืองฉาย
ภาพยนตร์ โทรทศัน์ ฯลฯ มาใชส้ําหรับการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นส่วนใหญ่ โดยส่งเสริมการเรียนรู้
ทาง ดา้นการฟังและการดูเป็นหลกั 
  งานโสตทศันูปกรณ์ เป็นฝ่ายจดัทาํสารสนเทศของโรงเรียนจึงเป็นผูพ้ฒันาและดูแล
ระบบอิเล็คทรอนิคส์ในโรงเรียนให้ใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ืองให้กบัฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียนซ่ึง
ผูดู้แลระบบมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์สามารถพฒันาขอ้มูลและแกไ้ขงานขอ้มูล
อยา่งทนัท่วงที 

 

 



 

 

 
บทที ่2 

 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 

 ในการศึกษาแนวทางการพัฒนางานบริหารทั่วไปโรงเรียนวชิรวิทย์  เชียงใหม่       
อ  าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ผู ้วิจ ัยได้ศึกษาค้นควา้และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องโดย
เรียงล าดบั ดงัน้ี 

1.  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานโรงเรียน 
 1.1  ความหมาย หลกัการ แนวคิดทฤษฎีในการบริหารโรงเรียน 
  1.2  การบริหารงานธุรการในโรงเรียน ไดแ้ก่ 
  1.2.1 การบริหารงานสารบรรณ 
    1.2.2 การบริหารงานทะเบียน 
    1.2.3 การบริหารงานการเงิน 
    1.2.4 การบริหารงานบญัชี 
    1.2.5 การบริหารงานประชาสัมพนัธ์ 
   1.2.6 การบริหารงานโสตทศันูปกรณ์ 
  1.3  การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  1.4  ระบบคุณภาพ P D C A 
  1.5  ภาวะผูน้ า 
2. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. กรอบแนวคิดในการวจิยั 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วกบัการบริหารโรงเรียน 
ความหมาย หลกัการ แนวคิดทฤษฎใีนการบริหารโรงเรียน 
จากการศึกษาขอ้มูลในเบ้ืองตน้พบวา่มีนกัวิชาการต่าง ๆ ไดใ้ห้ความหมายและเสนอ

หลกัการและแนวคิดทฤษฎีในการบริหารโรงเรียนเอาไวห้ลากหลายขอเสนอพอสังเขป ดงัน้ี 
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สมคิด บางโม (2546, 60) กล่าวไวว้่า การบริหารเป็นศาสตร์และศิลปะเพื่อน าคนและ
ทรัพยากรมารวมกันแล้วอ านวยการให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ีต้องการปัจจยัในการบริหาร                     
มีองคป์ระกอบท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1. คนหรือบุคคล (Man) เป็นปัจจยัส าคญัของการบริหารงาน หน่วยงานหรือองคก์าร
ต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งมีคนท่ีปฏิบติังาน ผลงานท่ีดีจะออกมาไดต้อ้งประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีคุณภาพและ
มีความรับผดิชอบต่อองคก์ารหรือหน่วยงานนั้น ๆ 

2. เงิน (Money) หน่วยงานจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีงบประมาณเพื่อการบริหารงานหากขาด
งบประมาณ การบริหารงานของหน่วยงานก็ยากท่ีจะบรรลุเป้าหมาย 

3. ทรัพยากรหรือวตัถุ (Material) การบริหารจ า เป็นตอ้งมีวสัดุอุปกรณ์หรือทรัพยากร
ในการบริหาร หากหน่วยงานขาดวสัดุอุปกรณ์หรือทรัพยากรในการบริหารแล้วก็ย่อมจะเป็น
อุปสรรคหรือก็ใหเ้กิดปัญหาในการบริหารงาน 

4. การบริหารจัดการ (Management) เป็นภารกิจของผู ้บริหารหรือผู ้บังคับบัญชา
โดยตรงคือเป็นกลไกและตวัประสานท่ีส าคญัท่ีสุดในการประมวลผลกัดนัและก ากบัปัจจยัต่าง ๆ 
ขา้งตน้ใหส้ามารถ ด าเนินไปไดโ้ดยมีประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามท่ีตอ้งการ 

สันติสุข  สันติ (2554, 87) กล่าวถึง การน าทฤษฎีบริหารมาใช้ในการบริหารโรงเรียน
ในแต่ละโรงเรียนวา่ โดยหลกัของการบริหารจะมีบริบทหรือส่ิงแวดลอ้มภายในภายนอกท่ีแตกต่าง
กนั การน าทฤษฏีบริหารมาใช้ก็เหมือนการเลือกวิธีการหรือกลยุทธ์ในการท างานท่ีเหมาะสมกบั
สภาพของโรงเรียนนั้น ซ่ึงเราตอ้งเขา้ใจ วา่ทฤษฏีใดเหมาะสมกบัโรงเรียนของเรา อยา่งไรก็ตาม เรา
ตอ้งค านึงถึงนโยบายการศึกษาชาติกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาดว้ย 

ทองทิพพา  วิริยะพนัธ์ุ  (2546, 156-157) กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีท่ีจะต้องใช้ในการ
บริหารงานให้เกิดมีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างสูงว่า การบริหารจะต้องอาศัยวิธีการคิด                  
เชิงระบบ (Systematic Thinking) จะน าไปสู่การจดัการอย่างเป็นระบบ (Systematic Management) 
ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อการบริหารงานเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากระบบเป็นรากฐานของประสิทธิภาพท่ีจะช่วย
เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัใหแ้ก่องคก์รนั้น ๆ 

เยาวภา ศิริเขต (2550, 4) ให้ความหมายของการบริหารโรงเรียนวา่กระบวนการท างาน
และกระบวนการแกปั้ญหาซ่ึงตอ้งใช้ศาสตร์และศิลป์ในการใชค้นเงินวสัดุอุปกรณ์และการจดัการ
ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ประเสริฐ กล่ินหอมหวน (2547, 11) สรุปการบริหารโรงเรียนไวว้่า “การบริหาร
โรงเรียนเป็นกระบวนการท่ีใช้เทคนิคและทรัพยากรทางการบริหารของผูบ้ริหารและครูอาจารย ์
เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบติั ตามวตัถุประสงค์ท่ีสังคมก าหนด การ
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บริหารงานโรงเรียนจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใดส่วนหน่ึงจะข้ึนอยู่กบัสมรรถภาพของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีจะปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้แก่ งานวิชาการ งานกิจการนกัเรียน 
งานบุคลากร งานธุรการและการเงิน งานอาคารสถานท่ีและงานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั
ชุมชน” 
  เสกสม นิกรสุข (2545, 13) ให้ความหมายของการบริหารงานโรงเรียนหมายถึงการ
บริหารเพื่อให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรโดยทัว่ไปงานบริหารโรงเรียนครอบคลุม              
6 งาน คืองานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการและการเงิน งานอาคารสถานททท่ี 
และงานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 
  ชวลิต พลราษฎร์ (2549, 47) แสดงความหมายการบริหารจดัการโรงเรียน หมายถึง การ
บริหารจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพของโรงเรียน โดยมีเป้าหมายส าคญัในการสร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้กบัเด็กและเยาวชนให้ไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นบา้นท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานทางการศึกษาของชาติ
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินเป็นท่ียอมรับและศรัทธาของนกัเรียน  ผูป้กครองและ
ชุมชน  โดยมีผลมาจากแนวทางการบริหารการจัดการโรงเรียนสู่คุณภาพคือหลักการบริหาร
จดัการ วตัถุประสงคข์องโรงเรียน พนัธะกิจโรงเรียน กลยทุธ์ของโรงเรียนเง่ือนไขความส าเร็จ 
  จีรวิทย์ มัน่คงวฒันะ (2552, 39) ให้ความหมายของการจดัการศึกษาว่า การบริหาร
จดัการในสถานศึกษาทั้ง 4 ดา้น ใช้กรอบการบริหารสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล  โดยน าหลกัการ           
วา่ดว้ยการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี เรียกกนัโดยทัว่ไปวา่  “ธรรมาภิบาล”  ไดแ้ก่ หลกั             
นิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบและหลัก
ความคุม้ค่ามาบูรณาการในการบริหารและจดัการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัโรงเรียน
ในฐานะท่ีเป็นนิติบุคคลดว้ย  
  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541, 4) อธิบายว่า การบริหาร
โรงเรียนหมายถึง การบริหารเพื่อให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายหลัก คือท าให้นักเรียนได้บรรลุ
จุดหมายของหลกัสูตรซ่ึงโดยทัว่ไปงานบริหารโรงเรียนจะครอบคลุม 6 งาน คืองานวิชาการ งาน
บุคลากร งานกิจการนกัเรียน งานธุรการและการเงิน งานอาคารสถานท่ีและงานความสัมพนัธ์วา่ง
โรงเรียนกบัชุมชน   
  สงบ ประเสริฐพนัธ์ุ (2547, 33) กล่าวถึงรูปแบบการบริหารดว้ยหัวใจและความรัก คือ
ความเจริญงอกงามในโรงเรียนท่ีได้รับโอกาสให้ของเจริญก้าวหน้าตามวิถีทางของตนเพราะ
โรงเรียนมิใช่สถานท่ีท่ีคนผูเ้ป็น “เด็ก” มาเรียนและคนเป็นผูใ้หญ่ มาท าการสอนเท่านั้นโรงเรียน
ควรเป็นสถานท่ีท่ีทุกคนไดเ้รียนรู้ร่วมกนั เจริญพฒันาไปพร้อม ๆ กนั ไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ความ
คิดเห็นซ่ึงกนัและกัน สรุปได้ว่า โรงเรียนเป็นสถานท่ีสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดชุมชนของ
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นกัวิชาการหรือชุมชนของผูใ้ฝ่ศึกษาหาความรู้ เพื่อความเจริญแห่งตนและมีคุณภาพชีวิตของตน 
ตลอดจนสังคมใหดี้ข้ึนอยูต่ลอดเวลา  
   วิไล ธนวิวฒัน์ (2541, 16) ให้ความเห็นเอาไวว้า่ การบริหารสถานศึกษาคือการด าเนิน
กิจกรรมภายในสถานศึกษา โดยกลุ่มบุคคลหลายฝ่ายเพื่อให้นกัเรียนมีพฒันาการทางดา้นร่างกาย 
อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา ตลอดจนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมต่อไป   
   Bush (1986, 1) ไดอ้ธิบายวา่ การบริหารการศึกษาคือขอบเขตของการปฏิบติัและการศึกษา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัขององคก์รการศึกษา   
   Campbell, Corbally and Nystrand (1983, 1) อธิบายว่า การบริหารการศึกษาคือการ
จดัการส าหรับสถาบนัท่ีสนบัสนุนหรืออุปถมัภก์ารเรียนการสอน   
  อุไรวรรณ ธรรมกรบญัญติั (2543, 75) ให้ความหมายวา่ การบริหารโรงเรียนนั้นถือว่า
โรงเรียนเป็นหน่วยงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อการพฒันาตวันกัเรียนเป็นหลกัส าคญัและผูท่ี้มีความ
รับผิดชอบต่อภารกิจในโรงเรียนคือผูบ้ริหารโรงเรียนจ าเป็นตอ้งบริหารโรงเรียนนั้นให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้แน่ชัด สรุปได้ว่า การบริหารโรงเรียน หมายถึง การบริหารเพื่อให้
ผูรั้บบริการบรรลุตามเป้าหมายหลัก โดยบรรลุถึงจุดมุ่งหมายและมีความรู้ความสามารถตาม
วตัถุประสงคต์ามท่ีสังคมตอ้งการ 

จากขอ้มูลเหล่าน้ีแสดงให้เห็นวา่การบริหารงานโรงเรียนจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีหลกั
คิดและทฤษฎีส าหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหาร เพราะตวัทฤษฎีจะเป็นเคร่ืองช้ีวดัและก าหนด
ทิศทางการบริหารด้วยว่าจะด าเนินไปทางไหน มีปัจจยัอนัเป็นองค์ประกอบภายนอกและปัจจยั
ภายใน ท าให้สามารถวิเคราะห์บริบท เพื่อก าหนดความส าเร็จดา้นการบริหารเป็นอย่างไร มีความ
สอดคลอ้งกบัหลกัวชิาหรือไม่อยา่งไร การบริหารอยา่งมีทฤษฎียอ่มไดเ้ปรียบเสมอ 
 สรุปไดว้า่การบริหารโรงเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานดา้นบริหารจดัการโรงเรียน 
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพฒันาการศึกษาของชาติ โดยมุ่งประสิทธิภาพความส าเร็จของ
โรงเรียนในทุกดา้น อาจประกอบไปด้วยศกัยภาพของนักเรียน สมรรถนะของครู สมรรถนะของ
ผูบ้ริหาร คุณภาพของโรงเรียนในระดบัสากช และเป็นท่ีไดรั้บการยอมรับจากสังคมโดยรวม การมี
ส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน การบริหารการศึกษามุ่งให้เกิดผลผลิตท่ีสอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล ผูเ้รียนมีคุณภาพมาตรฐานของชาติ สามารถ
พฒันาสู่มาตรฐานสากล การบริหารงานในโรงเรียนจะตอ้งน านโยบายด้านงานและคนมาใช้ใน
องคก์รเพื่อใหโ้รงเรียนบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ   
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 การบริหารงานธุรการในโรงเรียน 
 สุวิทย ์หนองไผ ่(2555, 10) ให้ความหมายงานธุรการ หมายถึง งานท่ีเก่ียวกบัเอกสาร
หลกัฐานในราชการ  รวมทั้งการควบคุมตรวจสอบอ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน 
เพื่อให้การปฏิบติังานของทุกฝ่ายด าเนินไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวไ้ดดี้ท่ีสุดเป็นงานท่ีสามารถจะตรวจ
ตราไดท้นัทีตลอดเวลา ต่างกบังานวิชาการ  ซ่ึงกวา่จะปรากฏผลก็ใชเ้วลานานเกินท่ีจะตรวจสอบได้
ภายในระยะเวลาอนัสั้น อย่างเช่นครูเขา้ห้องสอนสายเป็นประจ าตลอดภาคเรียนกบัการท่ีโรงเรียน
ท ารายงานประจ าเดือนส่งอ าเภอหรือจงัหวดัไม่ทนัตามก าหนด ผลจากขอ้บกพร่องทั้งสองกรณีน้ี 
หากพิจารณาแลว้คนทัว่ไปจะมองว่ากรณีหลงัร้ายแรงกว่ากรณีแรกทั้ง ๆ ท่ีความเป็นจริงแลว้กรณี
แรกร้ายแรงและเกิดผลเสียหายมากกวา่เป็นอนัมาก 

จ ารัส นองมาก และวิจิตร ภกัดีรัตน์ (2536, 204) อธิบายเก่ียวกบัการบริหารงานธุรการ
โรงเรียนวา่ หมายถึง ภารกิจของโรงเรียนนอกเหนือจากงานการเรียนการสอนหรืองานวชิาการแลว้
ยงัต้องเก่ียงข้องกับงานอ่ืน ๆ อีก เช่น การบริหารงานบุคคล การจัดกิจการนักเรียน การสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัชุมชน การบริการต่าง ๆ ในโรงเรียน การปรับปรุงตกแต่งบริเวณอาคารสถานท่ี 
การเงินและธุรการอ่ืน ๆ เป็นตน้ งานแต่ละส่วนจ าเป็นจะตอ้งอาศยัซ่ึงกนัและกนัจึงจะท าให้การ
ด าเนินการภายในโรงเรียนราบร่ืนหากงานดา้นใดดา้นหน่ึงบกพร่อง ก็จะท าใหง้านในส่วนเก่ียวขอ้ง
อ่ืน ๆ ชะงกัไปดว้ย 

Hack and Otthe (1992, 353 - 355) อ ธิบ ายถึง  คุณสมบัติของบุ คคล ท่ีท าหน้ า ท่ี
บริหารงานธุรการท่ีส าคญัไว  ้5 ประการ (1) เป็นผูช้  านาญในการวางแผน (2) ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบั
ขอ้บงัคบั ต่าง ๆ เก่ียวกบังานธุรการ (3) มีความช านาญด้านการจดัการ (4) ตอ้งมีความช านาญใน
เร่ืองคน (5) ตอ้งมีความมุ่งมัน่และพลงัแรงกลา้ 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2532, 4) ได้แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัการบริหารงานธุรการเอาไวว้า่งานการบริหารงานธุรการโรงเรียนถือไดว้า่เป็นงานประสาน
และสนบัสนุนงานอ่ืน ๆ ให้สามารถด าเนินการไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไวด้ว้ยความราบร่ืนหรือเกิด
ความส าเร็จตามจุดประสงคข์องโรงเรียน 

วิจิตร ภกัดีรัตน์ (2536, 204) กล่าวถึง ความส าคญัของงานธุรการว่าความส าคญัของ
งานธุรการโรงเรียนจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับขนาดและปริมาณงานของโรงเรียน กล่าวคือ                     
ยิ่งโรงเรียนมีขนาดใหญ่มากข้ึนเท่าใด งานธุรการของโรงเรียนก็ยิ่งจะมีบทบาทมากข้ึนเท่านั้ น 
โรงเรียนท่ีมีจ านวนบุคลากร ทรัพยสิ์น งบประมาณและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของโรงเรียนจ านวนมาก              
ก็จะตอ้งด าเนินการในเร่ืองนั้น ๆ ดว้ยวิธีการท่ีเป็นระบบและซบัซ้อนมากกวา่โรงเรียนท่ีมีจ านวนนอ้ย 
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ซ่ึงในโรงเรียนขนาดเล็กงานธุรการจะไม่มีความยุ่งยากหรือไม่จ  าเป็นต้องมีเจ้าหน้าท่ีหรือห้อง
ท างานดา้นธุรการโดยเฉพาะก็ได ้

การแสดงทศันะเก่ียวกบักรอบการบริหารงานธุรการว่า การบริหาร  งานธุรการ ถือว่าเป็น
ขอบข่ายของงานท่ีประกอบดว้ยงานบริการต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากงานวิชาการและงานจดัการเรียน
การสอนงานต่างๆเหล่าน้ีเป็นงานส่งเสริมให้งานดา้นการเรียนการสอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนการบริหารงานธุรการโรงเรียนข้ึนอยูก่บัขนาดและปริมาณของโรงเรียน ยิ่งโรงเรียนมีขนาด
ใหญ่ มีบุคลากร ทรัพยสิ์น วสัดุ อุปกรณ์ข้ึนเท่าใดงานธุรการยิ่งมีบทบาทและมีความส าคญัมาก
ยิง่ข้ึนเท่านั้นโดยขอบข่ายการบริหารงานธุรการโรงเรียน มีแนวทางในการปฏิบติังาน  ดงัน้ี 

1.  การบริหารงานสารบรรณ 
  องคก์ารต่าง ๆ จะใช้งานสารบรรณเป็นจุดเร่ิมตน้ในการติดต่อส่ือสารการท างานของ
หน่วยงาน การด าเนินงานจะต้องมีระเบียบแบบแผนและมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงานและ
หนงัสือราชการท่ีจดัท าข้ึนจะถือเป็นหลกัฐานของทางราชการความส าคญัของานสารบรรณจะเป็น
สัดส่วนกบัขนาดของหน่วยงานยิ่งหน่วยงานขนาดใหญ่ยิ่งมีหนังสือและเอกสารเป็นจ านวนมาก 
หากระบบการปฏิบัติงานไม่ ดีย่อมจะท าให้เกิดความยุ่งยาก สับสน ทับถมและค้นหายาก                       
งานสารบรรณเป็นงานท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานเอกสาร เร่ิมตั้งแต่การจดัท า การรับ การส่ง การเก็บ
รักษาการยมื จนถึงการท าลาย    

 กิติมา ปรีดีดิลก (2532, 135 - 136) ความหมายของงานสารบรรณคือ “งานท่ีเก่ียวกบั
หนงัสือนบัตั้งแต่การคิดร่างเขียนแต่งพิมพจ์ดจ าท าส าเนาส่งรับบนัทึกยอ่เร่ืองสั่งการตอบเก็บเขา้ท่ี
และคน้หาการยมืตลอดจนการท างาน”  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

หวน พินธุพนัธ์ (2528, 60) ให้ความหมายไวว้่า “งานสารบรรณคือ งานท่ีเก่ียวกบัการ
บริหารงานเอกสารเร่ิมตั้งแต่การจดัท าการรับการส่งการเก็บรักษาการยมืจนถึงการท าลาย” 

เยาวภา ศิริเขต (2550, 7) ให้ความหมายงานสารบรรณเป็นงานเก่ียวกบัหนงัสือเอกสาร
ทางราชการท่ีใช้ติดต่อภายในและภายนอกโรงเรียนการจดัท าการรับส่งการเก็บรักษาการยืมจนถึง
การท าลายทั้งผูบ้ริหารผูช่้วยผูบ้ริหารควรติดตามก ากบัดูแลหนงัสือราชการไม่ให้เกิดความเสียหาย
ทั้งแก่ตวัเองและทางราชการงานสารบรรณจะตอ้งปฏิบติัไดร้วดเร็วถูกตอ้งประหยดัเวลา 

จ ารัส นองมาก (2533, 210) ให้ความหมายของงานสารบรรณว่า หมายถึง “งานท่ีท า
เก่ียวกับหนังสือราชการเร่ิมตั้งแต่คิดร่างเขียนแต่งอ้างกฎหมายระเบียบพิมพ์จดจ าท าส าเนาส่ง                
รับบนัทึกยอ่เร่ือง เสนอสั่งการ ตอบจดัเก็บเขา้ท่ี และคน้หาผูท่ี้ท  าหน้าท่ีเก่ียวกบังานสารบรรณให้
เป็นไปดว้ยดีมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีความรู้ความสามารถ”  
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สรุปไดว้า่  เจา้หน้าท่ีงานสารบรรณตอ้งรู้ระเบียบงานสารบรรณและตอ้งตั้งใจปฏิบติั
ตามระเบียบช่วยกนัแก้ไขดดัแปลงให้ดียิ่งข้ึนและตอ้งมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส าหรับงานสารบรรณ           
ให้เพียงพอ ตอ้งรู้งานธุรการดว้ยเช่นการติดต่อโตต้อบประสานงานรู้จกักาลเทศะรู้จกัหนกัเบาต ่าสูง
มีความคล่องแคล่ววอ่งไวเพื่อให้เกิดผลดีแก่งานและเป็นท่ีพอใจแก่ทุกฝ่ายท่ีร่วมดว้ย ตอ้งมีความรู้
ภาษาไทยดีรู้จกัตวัสะกดการันตว์รรคตอนแม่นย  าศพัทแ์ละค าแปลในปทานุกรมหรือพจนานุกรมยิ่ง
มีความรู้ภาษาต่างประเทศดว้ยยิ่งดีและรู้หลายภาษายิ่งดีมากตอ้งมีความละเอียดรอบคอบสุขุมและ
รวดเร็ว 

อย่างไรก็ตาม ผูท้  างานสารบรรณจะตอ้งรู้การจดัระเบียบงานหนงัสือให้เรียบร้อยไม่
ปล่อยปละละเลยหรือทอดทิ้งเพราะจะท าให้งานหนงัสือเหล่านั้นยุง่เหยิงสลบัซับซ้อนคน้หาก็ยาก
และเป็นเหตุท าให้เสียเวลาคน้หาหรือไม่ทนัความตอ้งการ จึงจ าเป็นตอ้งมีวิธีการจดัระเบียบให้เขา้
ระบบเพื่อความเรียบร้อยเม่ืออ้างถึงก็ค้นหาได้รวดเร็วเป็นการประหยดัเวลาแรงงานและเกิด
ประสิทธิภาพสูง 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2526, 210) สรุปเก่ียวกับงานสารบรรณไว้ว่า                
ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 มีสาระส าคญัของงานสารบรรณ 
4 ส่วน คือ ส่วนท่ี (1) ชนิดและแบบหนังสือราชการ ซ่ึงมีอยู่ 6 ชนิดคือ หนังสือภายนอก หนงัสือ
ภายใน หนังสือประทบัตราแทนการลงช่ือ  หนงัสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพนัธ์และหนงัสือท่ี
เจา้หน้าท่ีท าข้ึนหรือ รับไวเ้ป็นหลกัฐานในราชการ ส่วนท่ี (2) การรับและส่งหนงัสือศึกษาไดจ้าก
แนวปฏิบติัและขั้นตอนในการรับ การส่ง หนงัสือและการจดัท าทะเบียนรับส่งหนงัสือ ส่วนท่ี (3) 
การเก็บรักษายืม และท าลายหนงัสือราชการวา่ดว้ยการ เก็บหนงัสือในระหวา่งปฏิบติัเสร็จแลว้การ
ปฏิบติัในการยืมและการท าลายหนงัสือ ส่วนท่ี (4) มาตรฐาน ตราแบบพิมพแ์ละซองวา่ดว้ยรูปแบบ
และขนาดของแบบพิมพเ์อกสารและวสัดุอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสารบรรณ เช่น ขนาดตราครุฑ 
ทะเบียนและบตัรต่าง ๆ ของหนงัสือราชการเป็นตน้ 

2. การบริหารงานทะเบียน  
  หมายถึง กระบวนการเก็บขอ้มูลประวติัส่วนตวั ประวติัการศึกษา สถานภาพทางการ
ศึกษา การจบการศึกษา ทะเบียนหลักสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน  ทะเบียนรายวิชา             
งานทะเบียนเป็นงานท่ีส่งเสริมงานด้านวิชาการและจดัเป็นงานท่ีท าให้ระบบการจดัการเรียน                
การสอนสามารถด าเนินการลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ในสถานศึกษาหลายแห่งจดังานฝ่ายทะเบียนเป็นงาน
ดา้นบริการการศึกษา แต่ก็มีหลายแห่งท่ีถือวา่เป็นงานของฝ่ายวิชาการ เพราะงานทะเบียนจะมีงาน
ตั้งแต่การเร่ิมรับสมคัรผูท่ี้จะเขา้ศึกษาในสถานศึกษา จนส าเร็จการศึกษา งานฝ่ายทะเบียนจึงเป็น
งานท่ีมีกระบวนการท างานท่ีต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกบังานวชิาการ 
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 งานของฝ่ายทะเบียนในสถานศึกษาเป็นงานท่ีอยูใ่นงานบริหารดา้นวชิาการแก่นกัเรียน
นกัศึกษา ในดา้นการจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลกัสูตร  งานฝ่ายทะเบียนจะมีขอบเขต
ตั้งแต่การประชาสัมพนัธ์  การรับสมคัรนกัเรียน นกัศึกษาและอ านวยความสะดวกในระหวา่งศึกษา
อยู ่ ตลอดจนส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร โดยเหตุน้ีงานทะเบียนจึงครอบคลุมงานต่อไปน้ี (1) การ
ด าเนินการเก่ียวกบัการรับนกัเรียนนกัศึกษา การตรวจสอบหลกัฐานการรับสมคัร (2) การด าเนินการ
เก่ียวกบัการข้ึนทะเบียนนักเรียน นกัศึกษา การลงทะเบียน การเพิ่มและลดวิชาเรียน (3) การจดัท า
หลกัฐานของนกัเรียนนกัศึกษา เช่น ทะเบียนประวติั บตัรประจ าตวั (4) ตรวจสอบเก่ียวกบัการเรียน
การสอนของนกัเรียนนกัศึกษา (5) รับผลทะเบียนและบนัทึกผลการเรียน (6) การให้บริการเก่ียวกบั
การออกหลักฐานในการเรียน (7) การรับค าร้องของนักเรียนนักศึกษาในเร่ืองท่ีเก่ียวกับงานทะเบียน 
เช่น การลาออก การพกัการเรียน การโอนยา้ย การเรียนภาคฤดูร้อน ตลอดจนการขอเปล่ียนหรือ
แกไ้ขช่ือสกุลและวนัเดือนปีเกิด 

3. การบริหารงานการเงิน 
หมายถึง งานธุรการของโรงเรียนท่ี เก่ียวข้องกับทั้ งเงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณและเงินรายไดแ้ผ่นดิน ส่วนเงินงบประมาณหมายถึงเงินท่ีไดรั้บการจดัสรรจากรัฐบา
และอนุญาตให้จ่ายหรือก่อนหน้ีผูกพนัได้ตามวตัถุประสงค์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงได้มี
การจ าแนกเป็น งบกลาง และหมวดรายจ่าย จ านวน 7 หมวดคือ หมวดเงินเดือนและค่าจา้งประจ า 
หมวดค่าจา้งชัว่คราว หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวสัดุหมวดสาธารณูปโภค หมวดเงินอุดหนุน 
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ครุภณัฑ์และหมวดรายจ่ายอ่ืน และเงินนอกงบประมาณหมายถึง          
เงินทั้ งปวงท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของทางราชการนอกเหนือจากเงิน  งบประมาณรายจ่าย             
เงินรายไดแ้ผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน ส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ได้แก่ เงินบ ารุงการศึกษา เงินบ ารุงลูกเสือ ยุวกาชาด เงินท่ีมีผูบ้ริจาคและเงิน
เบด็เตล็ดอ่ืน ๆ  

เยาวภา ศิริเขต (2550, 8) ให้ทศันะเก่ียวกบังานการเงินวา่ งานการเงินและบญัชี คืองาน
ท่ีเก่ียวกบัการรับเงิน-จ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการน าส่งเงินการตรวจสอบการเงินทุกประเภท
ของส่วนราชการพร้อมทั้งการบนัทึกรายการการเงินลงในบญัชีประเภทต่าง ๆ 

สมศกัด์ิ คงเท่ียงและเทศ แกลว้กสิกรรม (2542, 66 - 67) ให้ทศันะการบริหารการเงิน            
ไวว้่า การบริหารการเงินโรงเรียน หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้การรับการจ่าย การเก็บรักษาเงิน
และการจดัท าเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ เก่ียวกบัการเงินของโรงเรียน  เพื่อให้ด าเนินงานไปดว้ยความ
ถูกตอ้งเรียบร้อย 
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ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541, 28) ให้ความหมายว่า              
งานการเงิน หมายถึงงานธุรการของโรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัทั้งเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณ
และเงินรายไดแ้ผ่นดินส่วนเงินงบประมาณหมายถึงเงินท่ีไดรั้บการจดัสรรจากรัฐบาลและอนุญาต
ใหจ่้ายหรือก่อหน้ีผกูพนัไดต้ามวตัถุประสงคภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้
 สรุปไดว้า่ งานการเงิน หมายถึง งานท่ีเก่ียวกบัการจดัหาเงินการเบิกเงินการรับเงินการ
จ่ายเงินการเก็บรักษาเงินการน าส่งเงินการตรวจสอบและการรายงานเงินทุกประเภทตามวิธีการท่ี
กฎหมายและระเบียบของทางราชการก าหนดเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณเงินรายได้
และแผ่นดินท่ีได้รับจดัสรรในแต่ละปีงบประมาณ ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุก
ประเภทเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายจดัท าเอกสารประกอบเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามระเบียบราชการก าหนด 

4. การบริหารงานบญัชี  
 หมายถึง งานท่ีเก่ียวกบัการบนัทึกรายการการเงินในสมุดบญัชีทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานต่าง ๆ ให้ถูกตอ้งผูท่ี้ท  างานเก่ียวกบัการบญัชีในการรับจ่ายเงินในวนัหน่ึง ๆ เม่ือส้ินวนัหรือ
หมดเวลารับจ่ายเงินจะตอ้งบนัทึกรายการในสมุดบญัชีและทะเบียนต่าง ๆ และรวบรวมหลกัฐาน
พร้อมทั้งจ  านวนเงินคงเหลือประจ าวนัเสนอผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อน าส่งกรรมการเก็บรักษาเงิน
ต่อไป 
 การบริหารงานบญัชี งานบญัชี หมายถึง กระบวนการจดัการในส่วนของบนัทึกรายการ
ทางการคา้ ไดแ้ก่ การเขียนบนัทึกรายการทางการคา้ การจ าแนกแยกประเภทหมวดหมู่ทางการคา้ 
การสรุปผลการด าเนินงาน รวมไปถึงการวเิคราะห์และการแปลความหมายขอ้มูลของนกับญัชี 
  เยาวภา ศิริเขต (2550, 93) กล่าวว่า ระบบบญัชีการคลงัของโรงเรียนท่ีเป็นหน่วยงาน
ยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามวิธีการบญัชีตามระบบบญัชีของหน่วยงานยอ่ยตามแบบของกระทรวงการคลงั
ทั้งส้ินลกัษณะของระบบบญัชีของหน่วยงานย่อยเป็นระบบบญัชีคู่แต่ได้รวมสมุดบนัทึกรายการ
ขั้นตน้และขั้นปลายไวใ้นสมุดเงินสดแบบหลายช่ือคือไดร่้วมบญัชีแยกประเภทเงินสดไวใ้นสมุด
เงินสดเพียงเล่มเดียวซ่ึงจะตอ้งคลุมรายละเอียดต่าง ๆ 5 ประเภทคือทะเบียนคุมเงินงบประมาณ
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทะเบียนคุมหลกัฐานขอเบิกทะเบียนคุมเอกสารแทนตวัเงินและ
ทะเบียนคุมเงินรายไดแ้ผน่ดินนอกจากทะเบียนคุมทั้ง 5 ประการแลว้ระบบบญัชีของหน่วยงานยอ่ย
ยงัมีสมุดคู่ฝากและมีแบบรายงาน 2 ประเภทคือรายงานเงินคงเหลือประจ าวนัรายงานประเภทเงิน
คงเหลือแต่ทะเบียนคุมดงักล่าวโรงเรียนทัว่ไปใช้เพียง 3 เล่มคือเล่ม 1–3 ส่วนเล่ม 4 ใช้ในกรณีท่ี
โรงเรียนมีเอกสารแทนตวัเงินเช่นใบส าคญัทดลองจ่ายเป็นต้นบญัชีท่ีใช้ปฏิบัติกันในโรงเรียน
แบ่งเป็นประเภทดงัน้ี (1) ใบเสร็จรับเงิน (2) บญัชีเงินสด (3) บญัชีแยกประเภท (4) บญัชีเบิกหรือ
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จ่ายเงินประเภทค่าใช้จ่าย (5) ทะเบียนจ่ายเงินอ่ืน ๆ (6) ทะเบียนจ่ายเงินเดือน (7) รายงานเงิน
คงเหลือประจ าวนั (8) ทะเบียนจ่ายเงินบ ารุงการศึกษา (9) ทะเบียนครุภณัฑ ์ เป็นตน้     
  การบริหารงานประชาสัมพนัธ์ 
  วิรัช ลภิรัตนกุล (2544, 5) ให้ความหมายของการบริหารงานประชาสัมพนัธ์ว่า คือ  
การเก่ียวขอ้งผูกพนักบัหมู่คน วิชาการประชาสัมพนัธ์ จึงเป็นวิชาท่ีว่าดว้ยการเก่ียวขอ้งผูกพนักบั 
หมู่คนหรือความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานสถาบนักบักลุ่มประชาชนนัน่เอง  
  Cutlip and Center (1978, 3) ให้ความหมายของการประชาสัมพนัธ์ว่า เป็นเร่ืองการ
ติดต่อส่ือความหมาย ดา้นความคิดเห็นจากหน่วยงานไปสู่กลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการรับ
ฟังความคิดเห็นและประชามติท่ีประชาชนมีต่อหน่วยงานอยา่งจริงใจโดยมุ่งท่ีจะสร้างผลประโยชน์
ร่วมกนั ช่วยใหห้น่วยงานสามารถปรับตวัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสังคมได ้  
  เสกสรร สายสีสด (2541, 5) ให้ความหมายการประชาสัมพนัธ์ว่า หมายถึง วิธีการ              
ต่าง ๆ ขององค์การสถาบันท่ีมีการวางแผนปฏิบติัตามแผนท่ีวางไวอ้ย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอเพื่อ               
ให้เกิดความสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีในระหว่างองค์การ สถาบันกับประชาชน
กลุ่มเป้าหมายทั้ งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไวซ่ึ้งวิธีการต่าง ๆ นั้ น
จ าเป็นตอ้งมีการประเมินดว้ย  
  สรุปได้ว่า การบริหารงานการประชาสัมพันธ์ จัดเป็นวิธีการขององค์การหรือ
หน่วยงานท่ีไดก้ระท าข้ึนอยา่งมีแบบแผนและต่อเน่ืองเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีและด ารงไว้
ซ่ึงทศันคติท่ีดีของกลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์าร ตลอดจนให้เกิดการยอมรับในการท างาน
และนโยบายขององค์การโดยใช้การติดต่อสัมพนัธ์สองทาง (Two Way Communication) อนัจะ
น ามาซ่ึงประโยชน์ต่อองค์การหรือหน่วยงานนั้ นให้สามารถด าเนินงานต่าง ๆ ไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีประชามติเป็นแนวบรรทดัฐาน  
  การบริหารงานโสตทศันูปกรณ์ หมายถึง กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล กลอ้งวีดีโอ กระเป๋า
กล้องท่ีชาร์ตแบตเตอร่ี สาย USB เช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์วิทยุส่ือสารโทรโข่งเคร่ืองเสียงต่าง ๆ             
ขาตั้งกลอ้งดีวดีีภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 
  สรุปไดว้า่ การบริหารงานธุรการโรงเรียน จดัเป็นระบบหรือวธีิการด าเนินงานประการ
หน่ึงท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการบริการหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียนทั้งดา้นงานสารบรรณ ดา้นงาน
ทะเบียน งานการเงิน งานบญัชี งานประชาสัมพนัธ์ งานโสตทศันูปกรณ์งานธุรการน้ีอาจข้ึนอยูก่บั
ปริมาณของบุคลากรและขนาดของโรงเรียนเป็นองคป์ระกอบส าคญัประการหน่ึง ทั้งน้ีเพื่อให้งาน
ทุกอยา่งในโรงเรียนบรรลุจุดมุ่งหมาย แต่ละส่วนจ าเป็นตอ้งอาศยัซ่ึงกนัและกนัจึงจะท าใหโ้รงเรียน
ด าเนินงานราบร่ืนได ้
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 การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
หลักในการบริหารท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงก็คือการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนท่ีมี             

ส่วนไดส่้วนเสียกบัผลประโยชน์หรือความกา้วหนา้ท่ีจะเกิดข้ึนกบัการบริหาร ไดมี้โอกาสเขา้มามี
ส่วนร่วมในการบริหารจดัการร่วมกันด้วย จะเป็นส่วนเสริมให้งานบริหารสมดุลมากข้ึน โดยมี
นกัวชิาการไดแ้สดงทศันะเก่ียวกบัแนวคิดในการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว ้ดงัน้ี 

จนัทรานี  สงวนนาม (2545, 69) แสดงทศันะเก่ียวกบัความหมายวา่ การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม หมายถึง การท่ีบุคคลได้มีส่วนเก่ียวข้องในการปฏิบัติงานทั้ งด้านการแสดงความ
คิดเห็น การตดัสินใจและการปฏิบติังาน ตลอดจนการประเมินผล 

สมยศ  นาวีการ (2545, 1) แสดงทัศนะเก่ียวกับความหมายว่าการบริหารแบบมี                   
ส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการของการให้ผูใ้ต้บังคับบัญชามีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการ
ตดัสินใจ เนน้การมีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งแข็งขนัของบุคคล ใชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละความเช่ียวชาญ
ของพวกเขาในการแก้ปัญหาของการบริหารท่ีส าคญั ซ่ึงอยู่บนพื้นฐานของแนวความคิดของการ
แบ่งอ านาจหนา้ท่ีท่ีถือวา่ผูบ้ริหารแบ่งอ านาจหนา้ท่ีการบริหารใหเ้ขา้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
และตอ้งการให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งแทจ้ริงในกระบวนการตดัสินใจท่ีส าคญัของ
องคก์ารไม่ใช่เพียงแต่สัมผสัปัญหาหรือแสดงความห่วงใย      

สมเดช  สีแสง (2547, 229) แสดงทศันะและสรุปความเห็นเก่ียวกบัความหมายของการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมเอาไวว้่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative  Management) จดัเป็น
การบริหารท่ีเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดบัได้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการภายในขอบเขต
หน้าท่ีของตน ซ่ึงเป็นหลกัการส าคญัของการบริหารแบบใหม่ท่ีเรียกว่าการบริหารคุณภาพทัว่ทั้ง
องคก์าร (Total Quality Control หรือ TQC) 

วนัชยั โกลละสุต (2549, 89) แสดงทศันะเก่ียวกบัแนวคิดดา้นการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมเอาไวว้า่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีบุคคลในองคก์รหรือต่างองค์กรไดร่้วมกนั
เพื่อจดัการงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและส าเร็จ ทั้ งน้ีการมี               
ส่วนร่วมจะอยู่ในขั้นตอนใดก็ตาม ข้ึนอยู่กับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ขอ้จ ากดัของ
องคก์รในแต่ละกระบวนการของการด าเนินการบริหารเป็นเกณฑ ์

ท านอง ภูเกิดพิมพ์ (2551, 73) แสดงทัศนะเก่ียวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมเอา            
ไวว้า่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม จดัเป็นการท างานร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
สภาพความคิด ความเช่ือและความยึดมัน่ของแต่ละบุคคล แต่ละหน่วยงาน แต่ละองค์กร อีกทั้งยงั
ข้ึนอยูก่บักาลเวลาแต่ละยุคแต่ละสมยัอีกดว้ย โดยการมีส่วนร่วมเป็นหวัใจส าคญัในการเสริมสร้าง
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พลงัการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม (Teamwork) ท่ีมีประสิทธิภาพในการพฒันา เพราะท าใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง
หรือผูมี้ส่วนร่วมเขา้ใจสถานการณ์มากยิง่ข้ึนเพื่อการเปล่ียนแปลงและพฒันา 

จากความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของนักวิชาการดงัท่ีน าเสนอมา สรุป
แนวคิดไดว้า่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative  Managment) หมายถึง กระบวนการบริหาร
ท่ีจะตอ้งอาศยับุคคลในองค์กรหรือหน่วยงาน โดยให้แต่ละฝ่ายท่ีรับผิดชอบไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน
การปฏิบติังานทั้งทางด้านการแสดงความคิดเห็น การตดัสินใจ การรับผิดชอบ การวางแผนการ
ปฏิบติังาน ตลอดจนการประเมินผลร่วมกนั โดยใชค้วามคิดสร้างสรรค์และความเช่ียวชาญในการ
ปฏิบติังาน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริหารงานใน
องคก์ารต่าง ๆ นัน่เอง 
 

ระบบคุณภาพ P D C A 

   
ภาพที ่2.1  แสดงระบบคุณภาพ P D C A 

 ทีม่า : ภูธฤทธ์ิ วทิยานุรักษรั์กษาศิริ, 2556  
 
  วงจร DEMMING (PDCA, Plan-Do-Check-Act) PDCA สามารถประยุกต์ได้กับทุก
กระบวนการ  

1. Plan วางแผน จดัตั้ งวตัถุประสงค์และกระบวนการท่ีจ าเป็น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ี
เป็นไปตามความตอ้งการ ของลูกคา้และนโยบายขององคก์าร  

2.  Do ปฏิบติั น ากระบวนการไปปฏิบติั  
3.  Check ตรวจวดั เฝ้าติดตามและวดักระบวนการและผลิตภณัฑ์เทียบกบันโยบาย 

วตัถุประสงคแ์ละขอ้ก าหนดส าหรับผลิตภณัฑแ์ลว้รายงานผลลพัธ์  
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4.  Act ปรับปรุง จดัท าปฏิบติัการเพื่อปรับปรุงสมรรถนะกระบวนการอย่างต่อเน่ือง
การน าวงจร PDCA มาใชพ้ฒันางาน ซ่ึงตอ้งปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่  

4.1 P - Plan วางแผน โดยการก าหนดวตัถุประสงค์และตั้ งเป้าหมาย ก าหนด
ขั้นตอนวธีิการ และ ระยะเวลา จดัสรรทรัพยากรท่ีจ าเป็นทั้งในดา้นบุคคล เคร่ืองมืองบประมาณ 

4.2  D - Do ปฏิบติั โดยการท าความเขา้ใจ และลงมือปฏิบติัตามแผน 
4.3  C - Check ตรวจสอบ เพื่อติดตามความคืบหน้า และดูผลส าเร็จของงานเม่ือ

เทียบกบัแผน  
4.4  A - Act ปรับปรุงการด าเนินการใหเ้หมาะสม หากการปฏิบติัเป็นท่ีน่าพอใจ  

 วงจร PDCA กับการบริหารงานบริการ ในการด าเนินงานบริหารการบริการจะถูก
ขบัเคล่ือนผา่นกลไกในการท างานท่ีเรียกกนัวา่วงจร PDCA ซ่ึงมา จากค าวา่ Plan (การวางแผน) 
  Do (การลงมือท า) Check (การตรวจสอบ) และ Act (การปรับปรุง) จากรูปจะแสดง                
ให้เห็นถึงวงจร PDCA และความสัมพนัธ์กบัองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงาน
บริการ โดยวงจร PDCA ส าหรับการบริหารงานบริการจะประกอบดว้ย  

1.  การวางแผน (Plan) จะเป็นการก าหนดวตัถุประสงค์และกระบวนการท่ีจ าเป็น 
เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่ใน การให้บริการมีความสอดคลอ้งตามความตอ้งการทั้งของลูกคา้และนโยบาย
ของ องคก์ร  

2.  การลงมือท า (Do) จะเป็นการด าเนินงานของแต่ละกระบวนการตามท่ีได้ก าหนด
ข้ึนมา   

3.  การตรวจสอบ (Check) จะเป็นการด าเนินการติดตามและวดักระบวนการต่าง ๆ 
รวมถึงท าการวดัเทียบกับนโยบาย วตัถุประสงค์และข้อก าหนดต่าง ๆ ท่ีได้ก าหนดไว ้รวมถึง                
การรายงานผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนดว้ย  

4.  การปรับปรุง (Act) จะเป็นการด าเนินการเพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงานของ
กระบวนการต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง  
 ภาวะผู้น า  
 สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์ (2545, 45) กล่าวถึง ภาวะผูน้ าว่าภาวะความเป็นผูน้ าถือเป็นส่ิงท่ี
ส าคญัและจ าเป็นต่อผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้เกิดการบริหาร
และการจดัการองค์กรทอ้งถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถใช้อ านาจ อิทธิพล
และการจูงใจให้บุคลากรในองค์กรสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีคุณภาพและบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย อนัจะเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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 ขอ้ความท่ีกล่าวขา้งบนน้ีแสดงถึงความเป็น “ผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership)” 
ภาวะผูน้ าเชิงวิสัยทศัน์เป็นส่วนหน่ึงของภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพ (Transformational Leaderships) 
ทั้งน้ีเพราะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพจะใช้การจูงใจให้ผูต้ามเกิดการเพิ่มความพยายามในการท างาน
มากข้ึนกวา่ปกติ ซ่ึงมาจากการท่ีผูต้ามมีระดบัความมัน่ใจต่อผลของงานท่ีไดรั้บมอบหมายและความ
มุ่งมัน่ต่อความส าเร็จค่อนขา้งสูง ในท่ีสุดผลท่ีไดจ้ากการท างานก็คือ ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลง 
(Transformed) ท่ีดีข้ึน ด้วยเหตุน้ีความคาดหวงั (Expectation) ของผูต้ามจึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อ    
การเพิ่มแรงจูงใจใหแ้ก่ผูต้าม 
 การเปล่ียนแปลง (Transformation) ท่ี เกิดข้ึน อาจมาจากปัจจัยใดปัจจัยหน่ึงหรือ
มากกวา่จากสามปัจจยัท่ีคาบเก่ียวกนั ไดแ้ก่ 

1. โดยการยกระดบัความตระหนกั (Awareness) และความรับรู้ (Consciousness) ของ
ผูต้าม ถึงความส าคญัและคุณค่าของผลงานท่ีตอ้งการ ตลอดจนสามารถเห็นแนวทางท่ีจะท าให้
ส าเร็จได ้

2. โดยการท าให้ผูต้ามมองข้ามผลประโยชน์ส่วนตัว เพราะเห็นความส าคัญของ
ประโยชน์ของทีมงานหรือขององคก์ารโดยรวม 

3. โดยวิธีการเปล่ียนระดบัความตอ้งการด้านแรงจูงใจของผูต้ามใหม่ ด้วยการขยาย
กรอบของความตอ้งการดงักล่าวของผูต้ามใหก้วา้งยิง่ข้ึน 

 

ภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพจึงประกอบดว้ย : 
1.  การเป็นตวัแบบอยา่งของพฤติกรรม (Role Modeling) 
2.  การสร้างแรงดลใจ (Inspirational Motivation) 
3.  ภาวะผูน้ าเชิงวสิัยทศัน์ (Visionary Leadership) 
4.  การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน (Individualized Consideration) 
5.  การกระตุน้การใชปั้ญญา (Intellectual Stimulation) 
6.  การด ารงไวซ่ึ้งอ านาจส่วนบุคคล (Maintaining a Source of Personal Power) 
ภาวะผู ้น าแบบเปล่ียนสภาพจึงเป็นภาวะผู ้น าท่ี มุ่งเน้นอนาคตและมุ่งท่ีให้ เกิด           

การเปล่ียนแปลงเป็นส าคญั ในขณะท่ีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (Transactional Leadership) มุ่งเนน้

จงเป็นนกัฝัน 
บอกเพื่อนร่วมงานถึงความฝันของท่าน 
อธิบายใหค้นเหล่านั้นเขา้ใจถึงเหตุผลของความฝัน 
พร้อมทั้งช้ีทางท่ีสามารถไปถึงฝันนั้น 
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การรักษาสถานภาพเดิม (Maintain Status Quo) เป็นหลัก เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน
เกิดข้ึนพร้อมกนัในทุกหนทุกแห่งจึงกระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษยย์ากท่ีจะหลีกเล่ียงไดไ้ม่ว่า
จะเป็นวงการธุรกิจ อุสาหกรรม การเมือง ตลอดจนความเป็นอยูใ่นสังคม การเปล่ียนแปลงดงักล่าว
นับวนัแต่จะมีอตัราเร่งท่ีรวดเร็วข้ึน ดงันั้นคุณลกัษณะและทกัษะของความเป็นผูน้ าแบบเปล่ียน
สภาพจึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับคนทุกวงการท่ีปรารถนาจะเท่าทนัโลก 
 เราทุกคนจึงต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีสามารถมองทะลุเข้าไปในอนาคตว่า ต่อไปงานท่ีเรา           
ท  าอยูน่ั้นจะเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร มีอะไรใหม่ท่ีจะเกิดข้ึน ถา้เรามวัแต่รอคอยท่ีจะเคล่ือนไปตาม
กระแสการเปล่ียนแปลงของโลกแลว้ เราก็จะกลายเป็นคนลา้หลงัทนัที ผูน้  าแบบเปล่ียนสภาพจึง
พยายามท่ีจะสร้างวิสัยทศัน์ให้เห็นวา่ในอนาคตหน่วยงานของตนควรเป็นอยา่งไร จากนั้น  จึงท าการส่ือ
ความคิดดงักล่าวแก่ผูต้าม ผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพจึงตอ้งเก่งดา้นการส่ือสาร และทกัษะการส่ือสารท่ี
ช่วยส่ือความหมายให้คนอ่ืนเขา้ใจวิสัยทศัน์ไดดี้คือทกัษะดา้นการพูด โดยเฉพาะการพูดเพื่อโน้ม
น้าวใจผูต้ามให้เห็น คลา้ยตาม ผูพู้ดอาจตอ้งใช้สัญลักษณ์หรือการยกตวัอย่างเชิงอุปมาอุปมยัเพื่อ
ประกอบการอธิบายใหผู้ต้ามมองเห็นวสิัยทศัน์ของผูน้ าไดอ้ยา่งแจ่มชดั 
 ผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพจะใชค้วามสามารถ “ครองงาน” ของตนเพื่อสร้างความเล่ือมใส
ศรัทธาให้เกิดข้ึนแก่ผูต้าม ผูน้ าจะปฏิบติังานดว้ยความรู้สึกตระหนกัและมีความภาคภูมิใจต่องาน          
ท่ีท  า สามารถท าให้ผูอ่ื้นเห็นวา่การกระท าของตนเป็นส่ิงท่ีดีงามควรแก่การเอาเยี่ยงอยา่งและเป็นส่ิง
ท่ีตนถือปฏิบติัอย่างคงเส้นคงวาเป็นประจ า ด้วยเหตุน้ีผูน้  าแบบเปล่ียนสภาพจึงสามารถเป็นตวั
แบบอย่าง (Role Modeling) ท่ีดีแก่ผูอ่ื้นและส่ิงท่ีผูน้  าขาดไม่ได้ก็คือ ความสามารถด้านเทคนิค              
ในงานท่ีท าและทกัษะดา้นการบริหารจดัการในฐานะการเป็นผูบ้ริหารท่ีดี (Good Manager)  

ภาวะผู้น าแบบเปลีย่นสภาพทางการศึกษา 
(Transformational leadership in education) 

 แมว้า่ภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพจะมาจากแนวคิดของเบิร์น (Burn, 1978) ท่ีสร้างข้ึน
ภายใตบ้ริบทท่ีมีใช่ทางการศึกษา (Non – Education setting) ก็ตาม แต่ด้วยจุดเด่นของทฤษฎีท่ีมี
มุมมองกวา้งขวางกว่าและมีความยืดหยุ่นมากกว่าทฤษฎีภาวะผู ้น าอ่ืน ๆ โดยเฉพาะมีความ
สอดคล้องกับยุคปัจจุบันทีมีการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เกิดข้ึนอย่างมากมายและรวดเร็วเกินท่ีจะ
คาดหมายได้ ภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพจึงไดรั้บการกล่าวขานและน าไปประยุกต์ใช้ในบริษทั         
ต่าง ๆ มากมาย มีงานวิจยัภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพกบัการจดัการศึกษาเพิ่มข้ึน ในท่ีน้ีจะกล่าว
สรุปในส่วนท่ีเป็นผลวจิยัของไลธ์วดูและคณะ (Leithwood et al., 1999) เท่านั้น 
 จากแนวคิดหลกัของภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ไลธ์วูดและคณะได้
สรุปพฤติกรรมของผูน้ าแบบน้ีออกเป็นกลุ่มได ้3 มิติ แต่ละมิติแยกยอ่ยออกเป็นการกระท า (Action 
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Oriented) ของผูน้ าท่ีใช้ในการบริหารโรงเรียน แลว้ก่อให้เกิดผลิตผล (Outcomes) จากการกระท า
เหล่านั้นอยา่งไร สรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
ตารางแสดงกรอบความคิดอย่างกวา้งของภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพ (ปรับปรุงจากงานวิจยัของ 
Leithwood et al., 1999)  
 
ตารางที ่2.2 ภาพแสดงกรอบความคิดอย่างกว้างของภาวะผู้น าแบบเปลีย่นสภาพ 
 

มิติพฤติกรรมผู้น า (Dimension) ผลติผล (Outcomes) ทีค่าดหมาย 

ด้านการก าหนดทศิทาง (Direction setting) 
1. การสร้างวสิัยทศัน์ร่วม (Building a Shared 

Vision) 
2. การสร้างฉนัทามติดา้นเป้าหมาย 

(Developing Consensus About Goal) 
3. สร้างความคาดหวงัสูงดา้นการปฏิบติังาน 

(Creating High Performance Expectations) 

เกิดผูน้ าโดยเสน่หาข้ึนในโรงเรียน  
(Charismate School Leader) ซ่ึง 
1. ไดรั้บการยอมรับนบัถือสูง 
2. ไดรั้บความไวว้างใจ 
3. เป็นสัญลกัษณ์แห่งความส าเร็จ 

ด้านการพฒันาบุคลากร (Developing People)  
1. ใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือรายบุคคล 
2. สร้างบรรยากาศกระตุน้การใชปั้ญญา 
3. แสดงตวัแบบอยา่งของการปฏิบติัและ

ค่านิยมส าคญัของโรงเรียน 

 
1. คนเป็นศูนยก์ลางขององคก์าร 
2. โครงสร้างและงานจะไร้ความหมายถา้ไม่ 
    ยดึความส าคญัของคน 

ด้านการจัดระเบียบใหม่ของโรงเรียน 
(Redesigning the organization) 
1. การสร้างวฒันธรรมของโรงเรียน 
2. ริเร่ิมและรักษาไวซ่ึ้งโครงสร้างและ

กระบวนการท่ีเนน้การตดัสินใจร่วมกนั 
3. สร้างสานสัมพนัธ์ของคนในองคก์ารและกบั

ชุมชน 

 
 
ความร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) เป็นหวัใจ
ของการด าเนินงานทั้งหลายของโรงเรียน 

 
ทีม่า :  สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2545 
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 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ผดุง เบญจวรรณ (2541) วิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาการบริหารงานธุรการโรงเรียน 

มงฟอร์ตวิทยาลยั  ผลการศึกษา พบว่า ดา้นการวางแผนใช้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาสภาพปัจจุบนั
และความตอ้งการของโรงเรียน ตลอดจนถึงการศึกษาวิเคราะห์นโยบายของโรงเรียนเพื่ อใช้เป็น
ขอ้มูลในการวางแผน ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนไวอ้ยา่งชดัเจนเพื่อน าไปปฏิบติัได้
ประโยชน์สูงสุด ด้านการวางแผนส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ได้ปฏิบัติคือการจดัท าแผนการติดตาม
ประเมินผลประจ าปีของงานธุรการมีวตัถุประสงค์แน่นอนชดัเจนและเขา้ใจง่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายวตัถุประสงคเ์ป้าหมายและวิธีการด าเนินงานของผูท่ี้เก่ียวขอ้งส ารวจความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการมีความยืดหยุน่สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไดท้ั้งน้ี
อาจเป็นเพราะหวัหนา้งานไม่ใหค้วามส าคญัในการก าหนดนโยบายวตัถุประสงคเ์ป้าหมายและไม่มี
การประชุมวางแผนร่วมกนัจึงส่งผลใหว้ตัถุประสงคไ์ม่มีความแน่นอนชดัเจนตรงกบัปัญหาท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามบางส่วนเห็นวา่การวางแผนยงัไม่มีวตัถุประสงคท่ี์แน่นอนและชดัเจนรวมทั้งยงัขาด
แผนพัฒนาการบริหารงานธุรการระยะ 3 - 5 ปี ซ่ึงผูท่ี้เก่ียวข้องไม่มีมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายวตัถุประสงคเ์ป้าหมายและวิธีการด าเนินงานและยงัไม่มีการวางแผนการปฏิบติังานธุรการ
ของโรงเรียนท่ีชดัเจน 

เพญ็ร าไพ  จอมพูน (2548) ศึกษาเก่ียวกบัการบริหารงานธุรการของโรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคม อ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย  ผลการวิจัยพบว่า ตามลักษณะงานด้านวางแผน              
การด าเนินงานสารบรรณการประสานงานและการจดัส านกังานท่ีไดป้ฏิบติัและไม่ไดป้ฏิบติัรวมทั้ง
ปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหารเจา้หนา้ท่ีธุรการครู-อาจารยแ์ละลูกจา้งไดเ้สนอความคิดเห็น
น่าสนใจ  น ามาอภิปรายเก่ียวกบัสภาพและปัญหาดา้นการวางแผนส่วนใหญ่เห็นว่าได้ปฏิบติัคือ
ก าหนดแผนการปฏิบติังานธุรการของโรงเรียน มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของผูเ้ก่ียวขอ้งไวอ้ยา่ง
ชดัเจน มีการศึกษาสภาพปัจจุบนัของโรงเรียน และมีความยืดหยุน่สามารถปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบั
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงได ้

ฉัฐสุรีย ์องอาจอิทธิชัย (2550) วิจยัเร่ืองการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงาน
ธุรการ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครผลการศึกษา
พบวา่สภาพการบริหารงานธุรการของผูบ้ริหารและผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัหนา้ท่ีงานธุรการ
พบวา่ สภาพการบริหารงานธุรการทั้ง 4 งานคือ งานสารบรรณ งานการเงินและบญัชี งานพสัดุและ
งานทะเบียนบุคลากร ลว้นอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงพบปัญหาการบริหารงานธุรการของผูบ้ริหาร
และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัหน้าท่ีงานธุรการ พบวา่ ปัญหาการบริหารงานธุรการทั้ง 4 งาน
ลว้นอยูใ่นระดบันอ้ยเหมือนกนั 
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เยาวภา ศิริเขต (2550) วิจยัเร่ืองสภาพปัญหางานธุรการ ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
เบญจมราชาลยั ผลการศึกษา พบว่า ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลยั มีสภาพปัญหา 
การบริหารฝ่ายธุรการในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ในภาพรวมอยู่ในระดับ                
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่าอยูใ่นระดบัมาก 1 ดา้น คือ การเงิน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
3 ดา้น คืองานสารบรรณ งานพสัดุและงานอ่ืน ๆ และในระดบันอ้ยคืองานบุคลากร 

จิตติมา ธมชยากร (2553) วิจยัเร่ือง การบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนสังกดัเทศบาล
เมืองตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ท าการวิจยัเร่ือง การบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมือง
ตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียน
สังกดัเทศบาลเมืองตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังาและเพื่อเสนอแนวทางการพฒันางานบริหารทัว่ไปของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ผลการวิจยัพบว่า สภาพการบริหารงานทัว่ไป
ของโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ ครูสังกดั
เทศบาลเมืองตะกัว่ป่า จ  านวน 94 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ส าหรับ
การศึกษาแนวทางในการพฒันาการบริหารงานทัว่ไป กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล จ านวน 7 คน เคร่ืองมือเป็น
แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชว้ธีิการสรุปประเด็นจากขอ้มูลเชิงสัมภาษณ์ 

บวัลอน  ค าศรี (2555) สรุปผลการวจิยัแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
1.  ผลการศึกษาสภาพการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารงานธุรการของโรงเรียน

กรณีศึกษาพบว่าสามารถจดัองค์ประกอบหลักท่ีจดัเป็นระบบต่าง ๆ ได้  4 ได้แก่ 1) ระบบการ
มอบหมายงาน 2) ระบบการรายงานผลการปฏิบติังาน 3) ระบบการสนทนาออนไลน์และ 4) ระบบ
การติดต่อประสานงานการจดัการความรู้ระบบย่อยของต่าง ๆ ท่ีสามารถน ามาจดัในรูปแบบ
สารสนเทศมีดงัน้ีระบบการมอบหมาย งานประกอบดว้ยการมอบหมายงานการแจง้การศึกษาอบรม
สัมมนาและการแจง้ข่าวสารทัว่ไประบบการรายงานผลการปฏิบติังานประกอบดว้ย  การรายงานผล
การปฏิบติังาน จากโครงการและการรายงานผลการปฏิบัติงานจากค าสั่งพิเศษระบบการสนทนา
ออนไลน์ประกอบด้วยการสนทนาออนไลน์และปฏิทินปฏิบติังานระบบการติดต่อประสานงาน 
การจดัการความรู้ประกอบดว้ยการแลกเปล่ียนข่าวสารโดยกระดานสนทนาการรับ-ส่งไฟล์ขอ้มูล
และการจดัการความรู้นอกจากน้ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ยงัได้เสนอแนะเพิ่มเติมถึงการออกแบบระบบ                 
ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีระบบการรักษาความปลอดภยัและการก าหนดสิทธ์ิผูใ้ชใ้ห้เขา้ถึงขอ้มูลไดแ้ตกต่างกนั
ตามบทบาทและหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายขอ้มูลและสารสนเทศท่ีประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได้
ควรกลัน่กรองดีแลว้จึงสมควรประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ส่วนขอ้มูลเฉพาะหรือตอ้งปกปิดควรจดัการ
หรือใชร้ะบบท่ีเหมาะสม 
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2.  การออกแบบรูปแบบระบบสารสนเทศโดยใชข้อ้มูลจากการศึกษาในเบ้ืองตน้ผูว้ิจยั
ได้ออกแบบและทดลองสร้างระบบตามแบบปรับปรุงระบบโดยการสนทนากลุ่มโดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนบา้นหนองบวัใหญ่และพบว่าสามารถด าเนินการสร้าง
ระบบสารสนเทศส านกังานไดจ้ริงระบบสามารถท างานไดเ้หมาะสมสอดคลอ้งกนัผูใ้ชส้ามารถเขา้
ระบบไดต้ามบทบาทและหนา้ท่ีท่ีไดก้  าหนดไวไ้ดจ้ดัท าเอกสารและคู่มือตามรายละเอียดของระบบ
ในภาคผนวก (ภาคผนวก ก คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน) นอกจากน้ียงัไดท้ดลองน าไปติดตั้งจริง
บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตเพื่อทดสอบวา่ระบบดงักล่าวสามารถเป็นจริงไดต้าม
วตัถุประสงคข์องการสร้างรูปแบบ 

3.  ผลการน าเสนอรูปแบบต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 10 ท่าน พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมิน
รูปแบบระบบสารสนเทศท่ีสร้างข้ึนท่ีเหมาะสมกบัการบริหารงานธุรการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเรียงล าดบัตามความเหมาะสมมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุดโดยใช้ค่าเฉล่ียได้แก่ระบบการติดต่อ
ประสานงานและการจดัการความรู้ระบบการประชุมและสนทนาออนไลน์ระบบการมอบหมายงาน
และระบบการรายงานผลการปฏิบติังานแสดงให้เห็นวา่รูปแบบระบบสารสนเทศส านกังานในการ
บริหารงานธุรการท่ีศึกษามีความเหมาะสมกับการบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ผูเ้ช่ียวชาญได้เสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าควรมีการออกแบบให้มีความสวยงาม น่าใช ้
ทนัสมยั ตามหลกัการออกแบบควรจดัเน้ือหาให้เป็นเอกภาพ มีโครงสร้างของระบบชดัเจน เน้ือหา
ถูกตอ้ง การแกค้่าของระบบให้สามารถปรับเปล่ียนไดง่้ายเพื่อรองรับบุคลากรท่ีมีความรู้น้อยควร                
มีระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีดี  การน าไปใชจ้ริงในสถานศึกษาการปรับแบบฟอร์มการรายงาน
ผลร่วมกนัและการปรับรูปแบบใหเ้หมาะสมกบัสถานศึกษาขนาดเล็ก 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวกับการบริหารงานธุรการโรงเรียน พบว่า งานธุรการ
โรงเรียนเป็นงานท่ีมีความส าคญั จ าเป็นตอ้งจดัให้มีข้ึนในสถานศึกษาหรือโรงเรียน เพื่อเป็นการ
สนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียนได้มีการด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
สนับสนุนให้งานการจดัการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผูเ้รียนก็จะสามารถได้ศึกษา
คน้ควา้อยา่งมีความสุขและประสบความส าเร็จในการเรียนดว้ย 

 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 

การวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยได้น าขอบข่ายการบริหารฝ่ายธุรการของโรงเรียนวชิรวิทย ์
เชียงใหม่มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ีคือ 
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                 ภาพที ่2.1   กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

ผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

บุคลากรงานธุรการ

โรงเรียนวชิรวทิย์

เชียงใหม่  

1. ไดท้ราบแนวทางการ
บริหารงานบริหารทัว่ไป
ของโรงเรียน 
วชิรวทิยเ์ชียงใหม่ 
2. ไดท้ราบขอ้มูลจาก
ฝ่ายงานต่าง ๆ ของการ
บริหารงานทัว่ไป 
3. ไดท้ราบแนวทางการ
พฒันาการบริหารงาน
บริหารทัว่ไปโรงเรียน 
วชิรวทิยเ์ชียงใหม่ 
 

กระบวนศึกษาการบริหาร

ทัว่ไป 

 1. แบบสอบถาม 

 2. แบบสัมภาษณ์ 

 3. แบบบนัทึกการประชุม 

     กลุ่มยอ่ย 

 



 

 

 
บทที ่3 

 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 
 

วิธีด ำเนินกำรศึกษำคน้ควำ้วิจยั เร่ือง กำรศึกษำแนวทำงกำรพฒันำงำนบริหำรทัว่ไป
โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัมีขั้นตอนก ำหนดกิจกรรมใน
กำรศึกษำ ดงัน้ี 

1. รูปแบบกำรวจิยั 
2. ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5. กำรวเิครำะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้
 

รูปแบบกำรวจัิย 
กำรศึกษำแนวทำงกำรพฒันำงำนบริหำรทัว่ไปโรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ อ ำเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่เป็นลกัษณะของกำรวจิยัแบบผสมผสำน  
  

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  กำรวิจัยคร้ังน้ีใช้กลุ่มตวัอย่ำงท่ีเป็นกลุ่มเป้ำหมำยของโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ 
อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีปฏิบติังำนอยู่ในปีกำรศึกษำ 2558-2560 ท่ีประกอบด้วย ผูบ้ริหำร
โรงเรียน 3 คน คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 4 คน ครู จ ำนวน 6 คน บุคลำกรท่ีรับผิดชอบงำน
ธุรกำรของโรงเรียน จ ำนวน 6 คน ผูป้กครองนกัเรียน จ ำนวน 13 คน และผูแ้ทนนกัเรียนระดบัชั้น
ต่ำง ๆ จ ำนวน 164 ทั้งหมดไดม้ำโดยกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) รวมจ ำนวนทั้งส้ิน 
196 คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวมรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรศึกษำ จ ำนวนชุด 3 ชุด ประกอบดว้ยแบบสอบถำม แบบสัมภำษณ์ 

และแบบบนัทึกอภิปรำยกลุ่ม (Focus Group)โดยมีรำยละเอียดของเคร่ืองมือแต่ละชนิดดงัน้ีดงัต่อไปน้ี 
1.  แบบสอบถำมในกำรด ำเนินงำนคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยจะด ำเนินงำนตำมหลักกำรวิจัย                          

โดยกำรศึกษำหลกักำร แนวคิด ทฤษฎีรวมทั้งแนวควำมคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรงำนบริหำรทัว่ไป 
แลว้สร้ำงเป็นขอ้ค ำถำมท่ีครอบคลุมเน้ือหำกำรวิจยั โดยแบ่งกำรด ำเนินกำรสร้ำงแบบสอบถำมเป็น            
3 ขั้น คือ 

1.1 กำรออกแบบสอบถำม ก ำหนดให้แบบสอบถำมมีลกัษณะเป็นแบบประมำณค่ำ
(Rating Scale) 5 ระดบั (เยำวภำ ศิริเขต, 2550, 45) คือ 

 5 หมำยถึง มีกำรปฏิบติั มำกท่ีสุด 
    4 หมำยถึง มีกำรปฏิบติั มำก 
    3  หมำยถึง มีกำรปฏิบติั ปำนกลำง 
    2 หมำยถึง มีกำรปฏิบติั นอ้ย 
    1 หมำยถึง มีกำรปฏิบติั นอ้ยท่ีสุด 
เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรงำนบริหำรทัว่ไปของสถำนศึกษำ และแบ่งออกเป็น 
3 ตอนคือ  
 ตอนท่ี 1 สอบถำมเก่ียวกบัสถำนภำพของผูต้อบแบบสอบถำม  เป็นแบบส ำรวจรำยกำร   
 ตอนท่ี 2 สอบถำมเก่ียวกบัสภำพกำรบริหำรงำนบริหำรทัว่ไป ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบ
มำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดบั 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถำมปลำยเปิด (Open-ended) เก่ียวกับ ปัญหำกำรบริหำรงำน
บริหำรทัว่ไป 

1.2 น ำแบบสอบถำมเสนอใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำและผูเ้ช่ียวชำญเพื่อพิจำรณำตรวจสอบ
ควำมถูกตอ้ง ควำมสอดคลอ้ง (IOC) กำรหำควำมเช่ือมัน่ (Cronbach’s Alpha) แลว้น ำขอ้เสนอแนะ            
ท่ีไดรั้บไปปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ส ำหรับใชด้ ำเนินกำรต่อไป 

1.3 น ำแบบสอบถำมท่ีปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปเก็บขอ้มูลจำกกลุ่มเป้ำหมำย
รวบรวมขอ้มูลวเิครำะห์สภำพและปัญหำกำรบริหำรงำนทัว่ไปของ โรงเรียนวชิรวทิยเ์ชียงใหม่ต่อไป 

1.4 น ำแบบสอบถำมท่ีไดรั้บขอ้เสนอแนะจำกผูเ้ช่ียวชำญมำปรับปรุง จดัพิมพ์ให้
สมบูรณ์แลว้น ำไปทดลองใช ้(Try Out) กบัผูบ้ริหำรสถำนศึกษำและครูโรงเรียนสำรสำสน์วิเทศน์
เชียงใหม่  จ  ำนวน 20 คน เพื่อตรวจสอบหำควำมเช่ือมั่นโดยวิธีหำค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟ่ำ
(Cronbach’s Alpha) ตำมวิธีกำรของครอนบำด (Cronbach) ซ่ึงผลกำรทดลองแบบสอบถำมท่ี 1 
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ส ำหรับผูบ้ริหำรโรงเรียน 3 คน คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 6 คน ครู จ ำนวน 6 คน บุคลำกร                
ท่ีรับผิดชอบงำนธุรกำรของโรงเรียน จ ำนวน 6 คน ผูป้กครองนกัเรียน จ ำนวน 13 คน และผูแ้ทน
นักเรียนระดับชั้ นต่ำง ๆ จ ำนวน 164 คน จ ำนวนทั้ งส้ิน 196 คน มีควำมเช่ือมั่นเท่ำกับ 0.869 
(ภำคผนวก ค) 

2.  แบบสัมภำษณ์ เป็นแบบสัมภำษณ์เชิงลึกท่ีผูว้ิจยัออกแบบภำยใตก้ำรก ำกบัของอำจำรย ์      
ท่ีปรึกษำและฝ่ำยบริหำรของโรงเรียนเพื่อสัมภำษณ์ผูป้ฏิบัติด้ำนงำนบริหำรทั่วไป เพื่อเป็นกำร
ตรวจสอบขอ้มูลขั้นสุดทำ้ยของผูป้ฏิบติังำนโดยตรงว่ำมีควำมสอดคลอ้ง หรือแตกต่ำงกบัผูมี้ส่วน
เก่ียวข้องอ่ืน ๆ หรือไม่แล้วสังเครำะห์เป็นแนวทำงกำรบริหำรงำนบริหำรทั่วไป เพื่อส่งต่อ                       
กำรอภิปรำยกลุ่มยอ่ยในกำรหำขอ้สรุปในกำรบริหำรงำนบริหำรทัว่ไปอยำ่งเหมำะสมต่อ 

3. แบบบนัทึกกำรประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) กำรประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group)
ผูว้จิยัจะจดัประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อสรุปและสังเครำะห์แนวทำงท่ีไดจ้ำกแบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์ 
สภำพกำรบริหำรงำนบริหำรทัว่ไปของโรงเรียน โดยจะใชแ้บบบนัทึกกำรประชุมเฉพำะกลุ่ม ส ำหรับ
ผูป้ฏิบัติงำนบริหำรทั่วไป ผูบ้ริหำรและผูท้รงคุณวุฒิจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน               
เพื่อระดมควำมคิดเห็น และสังเครำะห์แนวทำงกำรพฒันำกำรบริหำรงำนทัว่ไปของโรงเรียนวชิรวิทย ์
เพื่อน ำไปสู่กำรก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติัดำ้นงำนบริหำรทัว่ไปท่ีมีประสิทธิภำพต่อไป 

 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในกำรวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดล้  ำดบัขั้นตอนกำรเก็บขอ้มูลดงัน้ี 
1.  ด ำเนินกำรเพื่อขอหนังสือจำก บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่ 

ส ำหรับใช้ขอควำมอนุเครำะห์ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อขอใช้
สถำนศึกษำเป็นแหล่งวิจยั และแจกแบบสอบถำมไปยงักลุ่มเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้โดยผูว้ิจ ัย
ด ำเนินกำรแจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถำมดว้ยตวัเอง 

2.  ผูว้ิจยัน ำแบบสอบถำมท่ีได้รับกลบัคืนมำ เพื่อน ำเขำ้สู่กระบวนกำรวิเครำะห์และ
สรุปผล 

3. สัมภำษณ์เชิงลึก กับเจ้ำหน้ำท่ีผู ้รับผิดชอบกับงำนบริหำรทั่วไป โดยผู ้ศึกษำ
ด ำเนินกำรเอง 

4.  จดัอภิปรำยกลุ่มย่อย (Focus Group) โดยเชิญฝ่ำยบริหำรฯ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนและคณะบุคลำกรฝ่ำยบริหำรของโรงเรียนมำร่วมกันวิเครำะห์สภำพกำรด ำเนินงำน
บริหำรทัว่ไป ปัญหำกำรบริหำรงำนงำนบริหำรทัว่ไป วิเครำะห์ควำมเห็นควำมรู้สึก ควำมตอ้งกำร
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ของผู ้มีส่วนเก่ียวข้องทุกภำคส่วนแล้วร่วมสรุปและช่วยกันสังเครำะห์เพื่อเป็นแนวทำงกำร
พฒันำกำรบริหำรงำนทัว่ไปของโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนทั่วไปของ
โรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยน ำแบบสอบถำมทั้งหมดท่ีไดรั้บคืนมำตรวจสอบ
ควำมสมบูรณ์ของแบบสอบถำมและให้ค่ำน ้ ำหนกัเป็นคะแนนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด โดยวิเครำะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 

1. สถิติขั้นพื้นฐำน 
1.1  ค่ำควำมถ่ี  

         1.2  ค่ำร้อยละ 
       1.3  ค่ำเฉล่ีย 
       1.4  ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
 2.  กำรหำคุณภำพของเคร่ืองมือ 
       2.1  หำค่ำควำมสอดคลอ้ง โดยกำรหำค่ำ IOC 
       2.2  กำรหำควำมเช่ือมัน่สัมปสิทธ์ิแอลฟ่ำ (Cronbach’s Alpha) 
 3.  วเิครำะห์ขอ้มูลตำมรำยละเอียด ดงัน้ี 

3.1  วเิครำะห์ขอ้มูลตำมแบบสอบถำมโดยน ำเสนอในรูปตำรำงประกอบค ำบรรยำย 
3.2  วเิครำะห์ขอ้มูลเชิงคุณภำพจำกกำรสัมภำษณ์ ผนวกกบักำรอภิปรำยกลุ่มในแบบ

สรุปแลว้สังเครำะห์เป็นแนวทำงในกำรพฒันำกำรบริหำรงำนทัว่ไปของโรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ 
อ ำเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  

ระยะเวลำในกำรศึกษำวจัิย  เดือนพฤศจิกำยน 2559 –สิงหำคม 2561 



 

 

 
บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบั แนวทางการพฒันางานบริหารทัว่ไปโรงเรียน 
วชิรวิทย์ เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาคือ เพื่อศึกษา             
การบริหารจดัการงานบริหารทัว่ไปของโรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ศึกษาปัญหาการการบริหาร
จดัการงานบริหารทัว่ไปโรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ และ เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจดัการงาน
บริหารทัว่ไปโรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ ประชากรกลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรงานธุรการของโรงเรียน ผูป้กครองนักเรียนและนักเรียน
โรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ รวมประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งส้ิน 196 คน ผลการศึกษามีการน าเสนอ
โดยการแบ่งออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2  สภาพและปัญหาการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไปโรงเรียนวชิรวิทย ์ 

เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ตอนท่ี 3  น าเสนอข้อเสนอแนะและแนวทางการพฒันางานการบริหารจดัการงาน

บริหารทัว่ไปโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ต าแหน่ง/สถานะปัจจุบนั เพศ อาย ุ
และการศึกษา น าเสนอในรูปแบบของข้อมูลประกอบตาราง วิเคราะห์ผลทางสถิติ ด้วยการหา
ค่าความถ่ีและค่าร้อยละดงัน้ี  
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ตารางที ่4.1 ค่าความถี่และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่ง/สถานะปัจจุบัน 
 

ต าแหน่ง/สถานะปัจจุบัน ความถี่ ร้อยละ 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ 

2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ 

3. ครูโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่  

4. เจา้หนา้ท่ีงานธุรการโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ 

5. ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ 

6. นกัเรียนโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ 

3 

4 

6 

6 

13 

164 

1.53 

2.04 

3.06 

3.06 

6.63 

83.67 

รวม 196 100.00 

  

จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน จ านวน 164 คน            
คิดเป็นร้อยละ 83.67 รองลงมาไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ จ  านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.63 ครูโรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.06 เจา้หนา้ท่ีงาน
ธุรการโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.06 คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.04 และผูบ้ริหารโรงเรียนวชิรวิทย ์
เชียงใหม่ จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.53 ตามล าดบั  
 

ตารางที ่4.2 ค่าความถี่และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ ความถี่ ร้อยละ 

1. ชาย 
2. หญิง 

101 
95 

51.53 
48.47 

รวม 196 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 51.53 
เพศหญิง จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 48.47  
 
ตารางที ่4.3 ค่าความถี่และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ ความถี่ ร้อยละ 

1. ต  ่ากวา่ 25 ปี     
2. 25-35 ปี 
3. 36-45 ปี     
4. มากกวา่ 45 ปี 

169 
8  

11 
8  

86.22 
4.08 
5.61 
4.08 

รวม 196 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุต  ่ ากว่า 25 ปี จ  านวน 169 คน         
คิดเป็นร้อยละ 86.22 รองลงมา ได้แก่ 36-45 ปี จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.61 อายุ 25 - 35 ปี 
และมากกวา่ 45 ปี จ  านวนเท่ากนั คือ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.08 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.4 ค่าความถี่และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

การศึกษา ความถี่ ร้อยละ 

1. ประถมศึกษา    
2. มธัยมศึกษา 
3. ปริญญาตรี     
4. สูงกวา่ปริญญาตรี 

0 
169 
21 
6 

0.00 
86.22 
10.71 
3.06 

รวม 196 100.00 
        

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 
169 คน คิดเป็นร้อยละ 86.22 รองลงมาไดแ้ก่ ปริญญาตรี จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71 และ
สูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.06 ตามล าดบั  
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ตอนที่ 2   สภาพและปัญหาการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไปโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ อ าเภอ 
เมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจดัการงานบริหารทั่วไปโรงเรียนวชิรวิทย ์

เชียงใหม่ อ าเภอซ่ึงมีขอบข่ายในการศึกษางานบริหารทัว่ไปจ านวน 6 ดา้น ได้แก่ งานสารบรรณ 
งานทะเบียน งานการเงิน งานการบญัชี งานการประชาสัมพนัธ์ และงานโสตทศันูปกรณ์ น าเสนอ
ดว้ยขอ้มูลประกอบตาราง โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัน้ี  

 
ตารางที่ 4.5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไป 

โรงเรียนวชิรวทิย์ เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ โดยภาพรวม 
  

รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. งานสารบรรณ   
2. งานทะเบียน   
3. งานการเงิน    
4. งานการบญัชี    
5. งานการประชาสัมพนัธ์    
6. งานโสตทศันูปกรณ์ 

3.82 
3.93 
3.89 
4.00 
3.92 
3.95 

0.61 
0.51 
0.54 
0.49 
0.55 
0.49 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.92 0.53 มาก 
 
 จากตารางท่ี  4.5 พบว่า ค่าเฉล่ียของสภาพการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไป
โรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.92) 
เม่ือพิจารณารายดา้น สามารถเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ีงานการบญัชี (ค่าเฉล่ีย = 4.00) 
รองลงมาได้แก่ งานโสตทัศนูปกรณ์ (ค่าเฉล่ีย = 3.95) งานทะเบียน (ค่าเฉล่ีย = 3.93) งานการ
ประชาสัมพนัธ์ (ค่าเฉล่ีย = 3.92) งานการเงิน (ค่าเฉล่ีย = 3.89) และงานสารบรรณ (ค่าเฉล่ีย = 3.82) 
ตามล าดบั  
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ตารางที่ 4.6    ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไป
โรงเรียนวชิรวทิย์  เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ด้านงานสารบรรณ 

 
รายการ ด้านงานสารบรรณ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

1. เจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณให้การต้อนรับ ให้ความ
สะดวกอยา่งเสมอตน้เสมอปลายทุกคร้ัง 
2. เจา้หน้าท่ีงานสารบรรณทุกคนสามารถให้ค  าแนะน า
อ่ืนแก่ผูรั้บบริการนอกเหนือจากงานหน้าท่ีของตนเอง
ได ้
3. เจา้หน้าท่ีงานสารบรรณมีระบบจดัท าทะเบียนรับ-ส่ง 
หนงัสือใหเ้ป็นปัจจุบนัและมีความรวดเร็วในการท างาน 
4. เจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณมีอธัยาศยัไมตรีท่ีเป็นมิตร
และ เตม็ใจใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. เจา้หน้าท่ีงานสารบรรณมีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบติัและพฒันางานของตนอยูเ่สมอ 
6. เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณมีจ านวนเหมาะสมกบังาน 
7. เจา้หน้าท่ีงานสารบรรณให้ความเท่าเทียมกนัในการ 
ใหบ้ริการผูบ้ริหาร ครู บุคลากร นกัเรียนและผูป้กครอง 
8. เจา้หน้าท่ีสารบรรณให้บริการอยา่งเป็นธรรมในกรณี
มีป้ายบอกใหป้ฏิบติั แลว้ผูรั้บบริการไม่ปฏิบติัตาม 
9. ผูรั้บบริการได้รับบริการด้านงานธุรการทุกเร่ืองจน 
ส าเร็จ ณ จุดเดียว ตามหลกัการ One stop services 
10. มีระบบการส่ือสารหรือกิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบังาน
สาร บรรณใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบอยา่งต่อเน่ือง 

4.12 
 

3.84 
 

3.64 
 

3.71 
 

3.79 
 

4.10 
3.59 

 
4.01 

 
3.81 

 
3.59 

0.62 
 

0.60 
 

0.69 
 

0.72 
 

0.57 
 

0.59 
0.58 

 
0.54 

 
0.56 

 
0.58 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 

รวม 3.82 0.61 มาก 
 
 จากตารางท่ี  4.6 พบว่า ค่าเฉล่ียของสภาพการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไป
โรงเรียนวชิรวิทย ์ เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ในด้านงานสารบรรณอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 3.82) โดยเม่ือพิจารณารายขอ้สามารถเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัต่อไปน้ี  
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1.  เจา้หน้าท่ีงานสารบรรณให้การตอ้นรับ ให้ความสะดวกอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย 
ทุกคร้ัง (ค่าเฉล่ีย = 4.12) 

2.  เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณมีจ านวนเหมาะสมกบังาน (ค่าเฉล่ีย = 4.10) 
3.  เจ้าหน้าท่ีสารบรรณให้บริการอย่างเป็นธรรมในกรณีมีป้ายบอกให้ปฏิบัติแล้ว

ผูรั้บบริการไม่ปฏิบติัตาม (ค่าเฉล่ีย = 4.01) 
4.  เจา้หน้าท่ีงานสารบรรณทุกคนสามารถให้ค  าแนะน าอ่ืนแก่ผูรั้บบริการนอกเหนือ 

จากงานหนา้ท่ีของตนเองได ้(ค่าเฉล่ีย = 3.84) 
5.  ผูรั้บบริการไดรั้บบริการดา้นงานธุรการทุกเร่ืองจนส าเร็จ ณ จุดเดียวตามหลกัการ 

One Stop Services (ค่าเฉล่ีย = 3.81) 
6.  เจา้หน้าท่ีงานสารบรรณมีความกระตือรือร้นในการปฏิบติัและพฒันางานของตน 

อยูเ่สมอ (ค่าเฉล่ีย = 3.79) 
7.  เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณมีอธัยาศยัไมตรีท่ีเป็นมิตรและเต็มใจให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบั

งานท่ีเก่ียวขอ้ง (ค่าเฉล่ีย = 3.71) 
8.  เจา้หน้าท่ีงานสารบรรณมีระบบจดัท าทะเบียนรับ-ส่งหนงัสือให้เป็นปัจจุบนัและ           

มีความรวดเร็วในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.64) 
9.  เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณใหค้วามเท่าเทียมกนัในการให้บริการผูบ้ริหาร ครู บุคลากร 

นกัเรียนและผูป้กครอง (ค่าเฉล่ีย = 3.59) 
10. มีระบบการส่ือสารหรือกิจกรรมต่างๆเก่ียวกบังานสารบรรณใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบ

อยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย = 3.59) 
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ตารางที่ 4.7  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไป 
โรงเรียนวชิรวทิย์ เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ด้านงานทะเบียน 

 
รายการ ด้านงานทะเบียน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1. เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียนมีไมตรี ให้การต้อนรับท่ีดี
และมี การปฏิบติัต่อทุกคนอยา่งเท่าเทียม 
2. เจ้าหน้ าท่ี งานทะเบี ยนสามารถ ช้ีแจง แนะน า 
ตลอดจนตอบขอ้ซกัถามต่อผูรั้บบริการได ้
3. เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียนให้บริการแลว้เสร็จตามเวลาท่ี
ก าหนด 
4. เจ้าหน้ า ท่ี ทะ เบี ยนยิน ดีและ เต็ม ใจต่อการให้
ค  าปรึกษาและเสนอแนะแก่ผูรั้บบริการ 
5. เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียนมีจ านวนพอเพียงกบังาน 
6. เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียนมีระบบการการจดัเก็บเอกสาร 
และระบบการคน้หาท่ีทนัสมยัรวดเร็ว 
7. เจา้หน้าท่ีงานทะเบียนให้บริการแก่ทุกคนอย่างเท่า
เทียมกนัโดยไม่เลือกปฏิบติั 
8. เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียน.มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร
หรือกิจกรรมต่าง ๆ  ให้ผู ้เก่ียวข้องได้ทราบอย่าง
สม ่าเสมอ 
9. เจา้หน้าท่ีงานทะเบียนมีความรู้ความสามารถในงาน   
และสามารถแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว
ดว้ยความเตม็ใจ 
10. เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียนมีการปรับปรุงและพฒันาวิธี
ท างานตามขอ้เสนอแนะจากผูเ้ก่ียวขอ้งเสมอ 
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 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ค่าเฉล่ียของสภาพการบริหารจดัการงานบริหารทัว่ไปโรงเรียน 
วชิรวทิย ์เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นงานทะเบียน อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.93) 
โดยเม่ือพิจารณารายขอ้สามารถเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัต่อไปน้ี  

1.  เจา้หนา้ท่ีทะเบียนยินดีและเต็มใจต่อการให้ค  าปรึกษาและเสนอแนะแก่ผูรั้บบริการ
(ค่าเฉล่ีย = 4.30) 

2.  เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียนสามารถช้ีแจง แนะน า ตลอดจนตอบข้อซักถามต่อ
ผูรั้บบริการได ้(ค่าเฉล่ีย = 4.29) 

3.  เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียนมีความรู้ความสามารถในงานและสามารถแกไ้ขขอ้ผิดพลาด
ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยความเตม็ใจ (ค่าเฉล่ีย = 4.02) 

4.  เจา้หน้าท่ีงานทะเบียนมีไมตรี ให้การตอ้นรับท่ีดี และมีการปฏิบติัต่อทุกคนอย่าง
เท่าเทียม (ค่าเฉล่ีย = 3.99) 

5.  เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียนมีจ านวนพอเพียงกบังาน (ค่าเฉล่ีย = 3.97) 
6.  เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียนใหบ้ริการแลว้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด(ค่าเฉล่ีย = 3.93) 
7.  เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียนมีระบบการการจดัเก็บเอกสาร และระบบการคน้หาท่ีทนัสมยั

รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย = 3.79) 
8.  เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียนมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้

ผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบอยา่งสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย = 3.78) 
9.  เจา้หน้าท่ีงานทะเบียนมีการปรับปรุงและพฒันาวิธีท างานตามขอ้เสนอแนะจาก

ผูเ้ก่ียวขอ้งเสมอ (ค่าเฉล่ีย = 3.64) 
10.  เจา้หน้าท่ีงานทะเบียนให้บริการแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือกปฏิบติั

(ค่าเฉล่ีย = 3.60) 
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ตารางที่ 4.8  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไป
โรงเรียนวชิรวทิย์  เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ด้านงานการเงิน 

 
รายการ ด้านงานการเงิน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1.เจา้หนา้ท่ีการเงินสามารถช้ีแจง แนะน า ตลอดจนตอบ 
ขอ้ซกัถามต่อผูรั้บบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2. เจา้หน้าท่ีงานการเงินสามารถจดัระบบการให้บริการ
แลว้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
3.เจ้าหน้ า ท่ี การเงิน มีความ รู้  ความสามารถ  และ
เช่ียวชาญในงานของตน 
4. เจ้าหน้าท่ีการเงินของโรงเรียนมีจ านวนพอเพียงต่อ
การใหบ้ริการ 
5. เจา้หน้าท่ีการเงินมีระบบการจดัการท่ีเหมาะสมและ 
สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
6. เจา้หนา้ท่ีการเงินใหค้วามเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบติั  
ในการใหบ้ริการ 
7. ผูรั้บบริการไดรั้บบริการท่ีดีและมีมาตรฐานทุกคร้ัง 
8. มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบอยา่งต่อเน่ือง 
9. ผูรั้บบริการได้รับความสะดวกและพอใจเป็นส่วน
ใหญ่ 
10. มีการส ารวจความตอ้งการ และพฒันางานของฝ่าย
อยา่งสม ่าเสมอ 
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จากตารางท่ี  4.8 พบว่า ค่าเฉล่ียของสภาพการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไป
โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ด้านงานการเงิน อยู่ในระดับมาก  
(ค่าเฉล่ีย = 3.89) โดยเม่ือพิจารณารายขอ้สามารถเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัต่อไปน้ี  
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1. เจา้หน้าท่ีงานการเงินสามารถจดัระบบการให้บริการแลว้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด
(ค่าเฉล่ีย = 4.21) 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผูเ้ก่ียวข้องได้ทราบอย่าง
ต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย = 4.21) 

3.  เจา้หน้าท่ีการเงินให้ความเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบติั ในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย = 
4.21) 

4.  เจา้หน้าท่ีการเงินสามารถช้ีแจง แนะน า ตลอดจนตอบขอ้ซกัถามต่อผูรั้บบริการได้
อยา่งถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย = 4.14) 

5.  เจา้หนา้ท่ีการเงินมีระบบการจดัการท่ีเหมาะสมและ สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ไดอ้ยา่งทนัท่วงที (ค่าเฉล่ีย = 4.00) 

6.  ผูรั้บบริการไดรั้บความสะดวกและพอใจเป็นส่วนใหญ่ (ค่าเฉล่ีย = 4.00) 
7.  มีการส ารวจความตอ้งการและพฒันางานของฝ่ายอยา่งสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย = 3.64) 
8.  เจา้หน้าท่ีการเงินมีความรู้ ความสามารถและเช่ียวชาญในงานของตน (ค่าเฉล่ีย = 

3.50) 
9.  เจา้หนา้ท่ีการเงินของโรงเรียนมีจ านวนพอเพียงต่อการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย = 3.50) 
10.  ผูรั้บบริการไดรั้บบริการท่ีดีและมีมาตรฐานทุกคร้ัง (ค่าเฉล่ีย = 3.50) 
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ตารางที่ 4.9    ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไป
โรงเรียนวชิรวทิย์ เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ด้านงานบัญชี 

 
รายการ ด้านงานบัญชี ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1. เจ้าหน้าท่ีการบัญชีมีความรู้ความสามารถในงาน 
และสามารถใหก้ารบริการแลว้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
2. เจา้หน้าท่ีการบญัชีสามารถช้ีแจง แนะน า ตลอดจน
ตอบขอ้ซกัถามต่อผูรั้บบริการได ้
3. เจ้าหน้าท่ีการบัญชีมีการต้อนรับและปฏิบัติต่อผู ้
บริการอยา่งสม ่าเสมอ 
4. เจ้าหน้าท่ีการบัญชีทุกคนสามารถให้บริการงาน 
ดา้นค าปรึกษาเก่ียวกบังานของตนได ้
5. เจ้าหน้าท่ีการบัญชีมีการจดัระบบการเก็บเอกสาร
และการคน้หาเป็นระบบ สะดวก และรวดเร็วต่อการ
ใหค้  าปรึกษาเร่ืองต่างๆเพิ่มเติม 
6. เจา้หนา้ท่ีการบญัชีปฏิบติังานไดร้วดเร็วและไม่เลือก
ปฏิบติัใหแ้ก่ผูรั้บบริการทุกคน 
7. เจ้าหน้าท่ีการบัญชีมีจ านวนเหมาะสมกับปริมาณ
งาน ของโรงเรียน 
8. เจา้หนา้ท่ีการบญัชีมีการพฒันางานดา้นบริการเสมอ 
9. มีการประชาสัมพันธ์กฎ ระเบียบ ข่าวสารหรือ 
กิจกรรมต่าง ๆ ให ้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบต่อเน่ือง 
10. เจ้าหน้าท่ีการบัญชีมีวิสัยทศัน์ สามารถปรับปรุง
งานและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดไดเ้สมอ 
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จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ค่าเฉล่ียของสภาพการบริหารจดัการงานบริหารทัว่ไปโรงเรียน 
วชิรวิทย ์ เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นงานบญัชี อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.00) 
โดยเม่ือพิจารณารายขอ้สามารถเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัต่อไปน้ี  

1.  เจา้หนา้ท่ีการบญัชีทุกคนสามารถให้บริการงาน ดา้นค าปรึกษาเก่ียวกบังานของตน
ได ้(ค่าเฉล่ีย = 4.43) 

2.  เจา้หนา้ท่ีการบญัชีสามารถช้ีแจง แนะน า ตลอดจนตอบขอ้ซกัถามต่อผูรั้บบริการได ้
(ค่าเฉล่ีย = 4.29) 

3.  เจา้หน้าท่ีการบญัชีมีการตอ้นรับและปฏิบติัต่อผูบ้ริการอย่างสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย = 
4.07) 

4. เจา้หนา้ท่ีการบญัชีมีการจดัระบบการเก็บเอกสารและการคน้หาเป็นระบบ สะดวก 
และรวดเร็วต่อการใหค้  าปรึกษาเร่ืองต่าง ๆ เพิ่มเติม (ค่าเฉล่ีย = 4.07) 

5.  มีการประชาสัมพนัธ์กฎ ระเบียบ ข่าวสารหรือ กิจกรรมต่าง ๆให้ ผูเ้ก่ียวขอ้งได้
ทราบต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย = 4.07) 

6. เจา้หนา้ท่ีการบญัชีปฏิบติังานไดร้วดเร็วและไม่เลือกปฏิบติัให้แก่ผูรั้บบริการทุกคน 
(ค่าเฉล่ีย = 4.00) 

7. เจา้หน้าท่ีการบญัชีมีความรู้ความสามารถในงาน และสามารถให้การบริการแล้ว
เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย = 3.93) 

8. เจา้หนา้ท่ีการบญัชีมีการพฒันางานดา้นบริการเสมอ (ค่าเฉล่ีย = 3.86) 
9. เจา้หนา้ท่ีการบญัชีมีจ านวนเหมาะสมกบัปริมาณงานของโรงเรียน (ค่าเฉล่ีย = 3.50) 
10. เจา้หนา้ท่ีการบญัชีมีวิสัยทศัน์ สามารถปรับปรุงงานและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดไดเ้สมอ

(ค่าเฉล่ีย = 3.43) 
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ตารางที่ 4.10  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไป                      
โรงเรียนวชิรวทิย์ เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ด้านงานประชาสัมพนัธ์  

 
รายการ ด้านงานประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

1. งานการประชาสัมพนัธ์ให้การตอ้นรับและให้ขอ้มูล
ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจุบนั ถูกตอ้งและสม ่าเสมอ 
2. งานการประชาสัมพนัธ์สามารถช้ีแจง แนะน าตลอด 
จนตอบข้อซักถามต่อผูรั้บบริการได้อย่างถูกต้องและ  
รวดเร็ว 
3. งานการประชาสัมพนัธ์มีการส ารวจความต้องการ 
ความพึงพอใจเพื่อการพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 
4. งานการประชาสัมพันธ์สามารถให้บริการข้อมูล
ข่าวสารในหลากหลายรูปแบบ 
5. เจา้หน้าท่ีงานงานการประชาสัมพนัธ์มีการจดัระบบ
การเก็บเอกสารและการคน้หาขอ้มูลท่ีทนัสมยั 
6. เจา้หน้าท่ีการประชาสัมพนัธ์มีการพฒันาตนเองและ
พฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 
7. เจา้หน้าท่ีงานการประชาสัมพนัธ์มีจ านวนเหมาะสม
กบัปริมาณของงาน 
8. เจ้าหน้าท่ีงานการประชาสัมพันธ์สามารถให้ความ
ช่วยเหลือใหบ้ริการอยา่งเป็นธรรมในกรณีมีป้ายบอก 
9. ผูบ้ริการได้รับความสะดวกและมีความพึงพอใจใน
การติดต่อประสานงานทุกคร้ัง 
10. งานการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนจดัท าแฟ้มสารนิเทศ
ภาพข่าวและภาพ กิจกรรม ของโรงเรียนอยา่งเป็นระบบ
และต่อเน่ือง สามารถติดตามข่าวสารไดง่้าย 
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จากตารางท่ี  4.10 พบว่า ค่าเฉล่ียของสภาพการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไป
โรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นงานประชาสัมพนัธ์ อยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 3.92) โดยเม่ือพิจารณารายขอ้สามารถเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัต่อไปน้ี  

1. งานการประชาสัมพนัธ์สามารถช้ีแจง แนะน าตลอด จนตอบขอ้ซักถามต่อผูรั้บบริการ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย = 4.34) 

2.  เจา้หน้าท่ีงานการประชาสัมพนัธ์สามารถให้ความช่วยเหลือให้บริการอย่างเป็น
ธรรมในกรณีมีป้ายบอก (ค่าเฉล่ีย = 4.34) 

3.  เจ้าหน้าท่ีการประชาสัมพันธ์มีการพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 
(ค่าเฉล่ีย = 4.18) 

4.  งานการประชาสัมพนัธ์ให้การตอ้นรับและให้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจุบนั 
ถูกตอ้งและสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย = 4.10) 

5. ผูบ้ริการไดรั้บความสะดวกและมีความพึงพอใจในการติดต่อประสานงานทุกคร้ัง 
(ค่าเฉล่ีย = 4.06) 

6.  เจา้หนา้ท่ีงานงานการประชาสัมพนัธ์มีการจดัระบบการเก็บเอกสารและการคน้หา
ขอ้มูลท่ีทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย = 4.05) 

7.  งานการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนจดัท าแฟ้มสารนิเทศภาพข่าวและภาพ กิจกรรม 
ของโรงเรียนอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง สามารถติดตามข่าวสารไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย = 3.69) 

8.  งานการประชาสัมพนัธ์สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารในหลากหลายรูปแบบ 
(ค่าเฉล่ีย = 3.47) 

9.  เจา้หน้าท่ีงานการประชาสัมพนัธ์มีจ านวนเหมาะสมกับปริมาณของงาน (ค่าเฉล่ีย = 
3.47) 

10. งานการประชาสัมพนัธ์มีการส ารวจความตอ้งการ ความพึงพอใจเพื่อการพฒันา
งานอยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย = 3.46) 
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ตารางที่  4.11  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไป
โรงเรียนวชิรวทิย์ เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ด้านงานโสตทศันูปกรณ์ 

 

การพฒันางานบริหารทัว่ไป 

ด้านงานโสตทัศนูปกรณ์ 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1. งานโสตทศันูปกรณ์มีวสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ พอเพียง
และเหมาะสมต่อการใหบ้ริการ 
2. งานโสตทัศนูปกรณ์มีการต้อนรับอย่างดีและมี
ระเบียบ แนวปฏิบติัการใชบ้ริการโสตทศันูปกรณ์ 
3. งานโสตทศันูปกรณ์มีระเบียบกฎเกณฑ์การขอรับ 
บริการท่ีชดัเจนและผูข้อรับบริการไดรั้บความสะดวก
ต่อการปฏิบติังาน 
4. งานโสตทศันูปกรณ์สามารถช้ีแจง แนะน า ตลอดจน
ตอบขอ้ซกัถามต่อผูรั้บบริการไดท้นัท่วงที 
5. งานโสตทศันูปกรณ์สามารถให้ความช่วยเหลือต่อ 
ผูรั้บบริการดว้ยความรวดเร็ว ตามก าหนด 
6. งานโสตทศันูปกรณ์มีการตอ้นรับและมีเจ้าหน้าท่ี
เพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
7. เจา้หนา้ท่ีงานโสตทศันูปกรณ์มีการจดัระบบการเก็บ
เอกสารและการคน้หาเป็นระบบ ช่วยใหก้ารปฏิบติังาน
เป็นไปดว้ยความรวดเร็ว 
8. งานโสตทัศนูปกรณ์ได้รับการสนับสนุนด้าน
นโยบาย และงบประมาณท่ีเพียงพอ 
9.  เจ้าหน้าท่ีงานโสตทัศนูปกรณ์ให้บริการอย่างเท่า
เทียมและไม่เลือกปฏิบติัในการใหบ้ริการ 
10. ผูรั้บบริการมีความพอใจในการได้รับการบริการ
อยา่งรวดเร็วตามก าหนด 
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จากตารางท่ี  4.11 พบว่า ค่าเฉล่ียของสภาพการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไป
โรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นงานโสตทศันูปกรณ์อยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 3.95) โดยเม่ือพิจารณารายขอ้สามารถเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัต่อไปน้ี  

1.  งานโสตทศันูปกรณ์สามารถช้ีแจง แนะน า ตลอดจนตอบขอ้ซักถามต่อผูรั้บบริการ
ไดท้นัท่วงที (ค่าเฉล่ีย = 4.52) 

2.  งานโสตทศันูปกรณ์มีการตอ้นรับอย่างดีและมีระเบียบ แนวปฏิบติัการใช้บริการ
โสตทศันูปกรณ์ (ค่าเฉล่ีย = 4.23) 

3.  งานโสตทัศนูปกรณ์มีการต้อนรับและมีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
(ค่าเฉล่ีย = 4.06) 

4.  งานโสตทัศนูปกรณ์มีระเบียบกฎเกณฑ์การขอรับ บริการท่ีชัดเจนและผูข้อรับ
บริการไดรั้บความสะดวกต่อการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย = 3.99) 

5.  งานโสตทศันูปกรณ์สามารถให้ความช่วยเหลือต่อ ผูรั้บบริการด้วยความรวดเร็ว 
ตามก าหนด (ค่าเฉล่ีย = 3.99) 

6. เจา้หน้าท่ีงานโสตทศันูปกรณ์ให้บริการอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบติัในการ
ใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย = 3.99) 

7.  งานโสตทศันูปกรณ์มีวสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ พอเพียงและเหมาะสมต่อการให้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย = 3.89) 

8. งานโสตทศันูปกรณ์ได้รับการสนับสนุนด้านนโยบาย และงบประมาณท่ีเพียงพอ 
(ค่าเฉล่ีย = 3.86) 

9.  ผูรั้บบริการมีความพอใจในการไดรั้บการบริการอยา่ง  รวดเร็วตามก าหนด (ค่าเฉล่ีย 
= 3.48) 

10. เจา้หน้าท่ีงานโสตทศันูปกรณ์มีการจดัระบบการเก็บเอกสารและการคน้หาเป็น
ระบบ ช่วยใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย = 3.47) 
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ตอนที ่3  ข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารจัดการงานบริหารทัว่ไปโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ 
ในส่วนของข้อเสนอแนะและแนวทางการการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไป

โรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่เป็นส่วนท่ีได้จากการวิเคราะห์ขอ้ค าถามปลายเปิดสามารถน าเสนอ
ผลไดด้งัน้ี  

1. การบริหารจัดการงานสารบรรณ ของโรงเรียนวชิรวิทย์อย่างไรจึงจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและการบริการใหดี้ยิง่ข้ึนกวา่เดิม 

1.1 มีการสร้างค่านิยมในการท างานโดยเน้นให้เจา้หน้าท่ีงานสารบรรณมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบติัและพฒันางานของตนอยู่เสมออธัยาศยัไมตรีท่ีเป็นมิตรและเต็มใจให้
ค  าปรึกษาเก่ียวกบังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.2  มีการจดัท าระบบจดัท าทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือให้เป็นปัจจุบนัและมีความ
รวดเร็วในการท างานรวมถึงมีระบบการส่ือสารหรือกิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกับงานสาร บรรณให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบอยา่งต่อเน่ือง 

2.  การบริหารจัดการ งานทะเบียน ของโรงเรียนวชิรวิทย์อย่างไรจึงจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและการบริการใหดี้ยิง่ข้ึนกวา่เดิม 

2.1 มีการก าหนดระยะเวลาในการท างานให้ชัดเจนทั้ งน้ีเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีงาน
ทะเบียนใหบ้ริการแลว้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 

2.2  มีการจดัท าระบบการการจดัเก็บเอกสาร และระบบการคน้หาท่ีทนัสมยัรวดเร็ว
รวมถึงมีการปรับปรุงและพฒันาวธีิท างานตามขอ้เสนอแนะจากผูเ้ก่ียวขอ้งเสมอ 

2.3  ควรมีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งได้ทราบ
อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง รวมถึงทัว่ถึงบุคคลท่ีตอ้งการทราบขอ้มูล  

3. การบริหารจัดการ งานการเงิน ของโรงเรียนวชิรวิทย์อย่างไรจึงจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและการบริการใหดี้ยิง่ข้ึนกวา่เดิม 

3.1 ควรมีการส ารวจความตอ้งการและพฒันางานของฝ่ายอยา่งสม ่าเสมอโดยน าผล
การส ารวจท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันางาน  

3.2 พฒันาเจา้หน้าท่ีการเงินมีความรู้ ความสามารถและเช่ียวชาญในงานของตน
โดยการจดัการอบรมในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ  

3.3  พิจารณาอตัราก าลงัเจา้หน้าท่ีการเงินของโรงเรียนให้มีจ  านวนพอเพียงต่อการ
ใหบ้ริการเพื่อใหผู้รั้บบริการไดรั้บบริการท่ีดีและมีมาตรฐานทุกคร้ัง 

4.  การบริหารจัดการ งานการบัญชี ของโรงเรียนวชิรวิทย์อย่างไรจึงจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและการบริการใหดี้ยิง่ข้ึนกวา่เดิม 
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4.1 สร้างค่านิยมในการท างานโดยเนน้การปฏิบติังานไดร้วดเร็วและไม่เลือกปฏิบติั
ใหแ้ก่ผูรั้บบริการทุกคน 

4.2  พฒันาเจา้หน้าท่ีการบญัชีให้มีความรู้ความสามารถในงานเพื่อสามารถให้การ
บริการแลว้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 

4.3  มีการวางแผนอตัราเจา้หน้าท่ีการบญัชีมีจ านวนเหมาะสมกบัปริมาณงานของ
โรงเรียน 

5.  การบริหารจดัการงานประชาสัมพนัธ์ ของโรงเรียนวชิรวิทยอ์ยา่งไรจึงจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและการบริการใหดี้ยิง่ข้ึนกวา่เดิม 

5.1 ควรมีการจดัระบบการเก็บเอกสารและการคน้หาขอ้มูลท่ีทนัสมยั 
5.2  มีการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนจดัท าแฟ้มสารนิเทศภาพข่าวและภาพ กิจกรรม 

ของโรงเรียนอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง สามารถติดตามข่าวสารไดง่้าย รวมถึงการใหบ้ริการขอ้มูล
ข่าวสารในหลากหลายรูปแบบ 

5.3  วางแผนอตัราก าลงัเจา้หน้าท่ีงานการประชาสัมพนัธ์มีจ านวนเหมาะสมกับ
ปริมาณของงาน 

5.4  งานการประชาสัมพนัธ์ควรมีการส ารวจความตอ้งการ ความพึงพอใจเพื่อการ
พฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 

6.  การบริหารจดัการ งานโสตทศันูปกรณ์ของโรงเรียนวชิรวิทยอ์ยา่งไรจึงจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและการบริการใหดี้ยิง่ข้ึนกวา่เดิม 

6.1 สร้างค่านิยมในการท างานโดยเน้นให้เจา้หนา้ท่ีงานโสตทศันูปกรณ์ให้บริการ
อยา่งเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบติัในการใหบ้ริการ  

6.2 งานโสตทศันูปกรณ์ควรมีวสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ พอเพียงและเหมาะสมต่อการ
ใหบ้ริการ โดยควรไดรั้บการสนบัสนุนดา้นนโยบายและงบประมาณท่ีเพียงพอ เพื่อให้ผูรั้บบริการมี
ความพอใจในการไดรั้บการบริการอยา่ง รวดเร็วตามก าหนด 

6.3 เจา้หนา้ท่ีงานโสตทศันูปกรณ์ควรมีการจดัระบบการเก็บเอกสารและการคน้หา
เป็นระบบ ช่วยใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว 
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สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 

 การศึกษา เร่ือง แนวทางการพฒันางานบริหารทั่วไปโรงเรียนวชิรวิทย ์ เชียงใหม่
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาไดแ้ก่  เพื่อศึกษาการบริหารงานบริหาร
ทัว่ไปของโรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่  เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานบริหารทั่วไปโรงเรียน                       
วชิรวิทย ์เชียงใหม่ และเพื่อศึกษาแนวทางการพฒันางานบริหารทัว่ไปโรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผูบ้ริหารโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากร                
งานธุรการของโรงเรียน ผูป้กครองนกัเรียนและนกัเรียนโรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ รวมประชากร
ทั้งส้ิน 196 คนไดผ้ลสรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 
สรุปผลการวจัิย 
 ผลการศึกษาแนวทางการพฒันางานบริหารทัว่ไปโรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดข้อ้สรุปดงัน้ี 

1. สภาพการบริหารจดัการ งานบริหารทัว่ไปโรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ การบริหารงานบริหารทั่วไปโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยภาพรวมมีการปฏิบติังานอยู่ในระดับมากทั้ง 6 งาน (ค่าเฉล่ีย = 3.92) ซ่ึงสามารถ
เรียงล าดบัระดบัค่าเฉล่ียท่ีมีการปฏิบติัจากมากไปหาน้อยดงัน้ีคือ งานการบญัชี (ค่าเฉล่ีย = 4.00) 
รองลงมาได้แก่ งานโสตทัศนูปกรณ์ (ค่าเฉล่ีย = 3.95) งานทะเบียน (ค่าเฉล่ีย = 3.93) งานการ
ประชาสัมพนัธ์ (ค่าเฉล่ีย = 3.92) งานการเงิน (ค่าเฉล่ีย = 3.89) และงานสารบรรณ (ค่าเฉล่ีย = 3.82) 
ตามล าดบั สามารถสรุปและวเิคราะห์ผลเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

ดา้นงานบญัชี ท่ีมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.00) เม่ือพิจารณารายขอ้ 3 
อนัดบัแรก จากระดบัการปฏิบติัมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี เจา้หนา้ท่ีการบญัชีทุกคนสามารถให้บริการ
งานดา้นค าปรึกษาเก่ียวกบังานของตนได ้(ค่าเฉล่ีย = 4.43) เจา้หนา้ท่ีการบญัชีสามารถช้ีแจง แนะน า 
ตลอดจนตอบข้อซักถามต่อผูรั้บบริการได้ (ค่าเฉล่ีย = 4.29) เจ้าหน้าท่ีการบัญชีมีการต้อนรับ             
และปฏิบติัต่อผูบ้ริการอย่างสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย = 4.07) ส่วนประเด็นท่ีมีการปฏิบติัในระดบัน้อย
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และถือว่าเป็นปัญหาของงานบญัชี ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีการบัญชีมีการพฒันางานด้านบริการเสมอ 
(ค่าเฉล่ีย = 3.86) เจา้หน้าท่ีการบญัชีมีจ านวนเหมาะสมกบัปริมาณงานของโรงเรียน (ค่าเฉล่ีย = 
3.50) และ เจา้หน้าท่ีการบญัชีมีวิสัยทัศน์ สามารถปรับปรุงงานและแก้ไขข้อผิดพลาดได้เสมอ
(ค่าเฉล่ีย = 3.43) ตามล าดบั  

ดา้นงานโสตทศันูปกรณ์ ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.95) เม่ือพิจารณา                 
3 อนัดบัแรก จากระดบัการปฏิบติัมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี งานโสตทศันูปกรณ์สามารถช้ีแจง แนะน า 
ตลอดจนตอบขอ้ซักถามต่อผูรั้บบริการได้ทนัท่วงที (ค่าเฉล่ีย = 4.52) งานโสตทศันูปกรณ์มีการ
ต้อนรับอย่างดีและมีระเบียบ แนวปฏิบัติการใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์  (ค่าเฉ ล่ีย = 4.23)                       
งานโสตทัศนูปกรณ์มีการต้อนรับและมีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (ค่าเฉล่ีย = 4.06)               
ส่วนประเด็นท่ีมีการปฏิบติัในระดบัน้อยและถือว่าเป็นปัญหาของงานโสตทศันูปกรณ์ไดแ้ก่ งาน
โสตทศันูปกรณ์ได้รับการสนับสนุนด้านนโยบาย และงบประมาณท่ีเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย = 3.86) 
ผูรั้บบริการมีความพอใจในการได้รับการบริการอย่างรวดเร็วตามก าหนด (ค่าเฉล่ีย = 3.48) และ 
เจา้หน้าท่ีงานโสตทศันูปกรณ์มีการจดัระบบการเก็บเอกสารและการคน้หาเป็นระบบ ช่วยให้การ
ปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย = 3.47) ตามล าดบั 

ด้านงานทะเบียน ท่ีมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.93) เม่ือพิจารณา                       
3 อนัดบัแรก จากระดบัการปฏิบติัมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี เจา้หน้าท่ีทะเบียนยินดีและเต็มใจต่อการ
ให้ค  าปรึกษาและเสนอแนะแก่ผูรั้บบริการ (ค่าเฉล่ีย = 4.30) เจา้หน้าท่ีงานทะเบียนสามารถช้ีแจง 
แนะน า ตลอดจนตอบขอ้ซกัถามต่อผูรั้บบริการได ้(ค่าเฉล่ีย = 4.29) เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียนมีความรู้
ความสามารถในงานและสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็วด้วยความเต็มใจ 
(ค่าเฉล่ีย = 4.02) ส่วนประเด็นท่ีมีการปฏิบติัในระดบัน้อยและถือว่าเป็นปัญหาของงานทะเบียน
ได้แก่ เจา้หน้าท่ีงานทะเบียนมีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผูเ้ก่ียวข้องได้
ทราบอย่างสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย = 3.78) เจา้หน้าท่ีงานทะเบียนมีการปรับปรุงและพฒันาวิธีท างาน
ตามขอ้เสนอแนะจากผูเ้ก่ียวขอ้งเสมอ (ค่าเฉล่ีย = 3.64) และเจา้หนา้ท่ีงานทะเบียนให้บริการแก่ทุก
คนอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือกปฏิบติั (ค่าเฉล่ีย = 3.60) ตามล าดบั 

ดา้นงานประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.92) เม่ือพิจารณา  
3 อนัดับแรก จากระดบัการปฏิบติัมากไปหาน้อยได้ดังน้ี งานการประชาสัมพนัธ์สามารถช้ีแจง 
แนะน าตลอด จนตอบข้อซักถามต่อผูรั้บบริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย = 4.34)
เจา้หน้าท่ีงานการประชาสัมพนัธ์สามารถให้ความช่วยเหลือให้บริการอย่างเป็นธรรมในกรณีมี             
ป้ายบอก (ค่าเฉล่ีย = 4.34) เจา้หน้าท่ีการประชาสัมพนัธ์มีการพฒันาตนเองและพฒันางานอย่าง
ต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย = 4.18) ส่วนประเด็นท่ีมีการปฏิบติัในระดบัน้อยและถือว่าเป็นปัญหาของงาน
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ประชาสัมพนัธ์ได้แก่ งานการประชาสัมพนัธ์สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารในหลากหลาย
รูปแบบ (ค่าเฉล่ีย = 3.47) เจา้หน้าท่ีงานการประชาสัมพนัธ์มีจ านวนเหมาะสมกบัปริมาณของงาน 
(ค่าเฉล่ีย = 3.47) และงานการประชาสัมพนัธ์มีการส ารวจความต้องการความพึงพอใจเพื่อการ
พฒันางานอยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย = 3.46) ตามล าดบั  

ดา้นงานการเงิน ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.89) เม่ือพิจารณา 3 อนัดบั
แรก จากระดับการปฏิบัติมากไปหาน้อยได้ดังน้ี เจ้าหน้าท่ีงานการเงินสามารถจัดระบบการ
ให้บริการแลว้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย = 4.21) มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบอยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย = 4.21) เจา้หนา้ท่ีการเงินให้ความเท่าเทียมและ
ไม่เลือกปฏิบติั ในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย = 4.21) ส่วนประเด็นท่ีมีการปฏิบติัในระดบัน้อยและ            
ถือว่าเป็นปัญหาของงานการเงิน ได้แก่ มีการส ารวจความตอ้งการ และพฒันางานของฝ่ายอย่าง
สม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย = 3.64) เจา้หน้าท่ีการเงินมีความรู้ ความสามารถ และเช่ียวชาญในงานของตน
(ค่าเฉล่ีย = 3.50) เจา้หนา้ท่ีการเงินของโรงเรียนมีจ านวนพอเพียงต่อการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย = 3.50) 
และผูรั้บบริการไดรั้บบริการท่ีดีและมีมาตรฐานทุกคร้ัง (ค่าเฉล่ีย = 3.50) ตามล าดบั 

ด้านงานสารบรรณ ท่ีมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.82) เม่ือพิจารณา                    
3 อนัดบัแรก จากระดบัการปฏิบติัมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี เจา้หน้าท่ีงานสารบรรณให้การตอ้นรับ              
ใหค้วามสะดวกอยา่งเสมอตน้เสมอปลายทุกคร้ัง (ค่าเฉล่ีย = 4.12) เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณมีจ านวน
เหมาะสมกบังาน (ค่าเฉล่ีย = 4.10) เจา้หนา้ท่ีสารบรรณให้บริการอยา่งเป็นธรรมในกรณีมีป้ายบอก
ให้ปฏิบติั แลว้ผูรั้บบริการไม่ปฏิบติัตาม (ค่าเฉล่ีย = 4.01) ส่วนประเด็นท่ีมีการปฏิบติัในระดบันอ้ย
และถือวา่เป็นปัญหาของงานสารบรรณ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณมีระบบจดัท าทะเบียนรับ-ส่ง 
หนงัสือให้เป็นปัจจุบนัและมีความรวดเร็วในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.64) เจา้หน้าท่ีงานสารบรรณ
ให้ความเท่าเทียมกนัในการให้บริการผูบ้ริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและผูป้กครอง (ค่าเฉล่ีย = 
3.59) และมีระบบการส่ือสารหรือกิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบังานสาร บรรณให้ผูเ้ก่ียวขอ้งได้ทราบ
อยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย = 3.59) ตามล าดบั 

2. ปัญหางานบริหารทัว่ไปโรงเรียนวชิรวิทยเ์ชียงใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่                
มีปัญหาแต่ละดา้นดงัน้ีเจา้หน้าท่ีการบญัชีมีวิสัยทศัน์ สามารถปรับปรุงงานและแกไ้ขขอ้ผิดพลาด
ไดเ้สมอ เจา้หนา้ท่ีการบญัชีมีจ านวนเหมาะสมกบัปริมาณงานของโรงเรียน เจา้หนา้ท่ีการบญัชีมีการ
พฒันางานดา้นบริการเสมอ งานโสตทศันูปกรณ์ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นนโยบาย และงบประมาณ
ท่ีเพียงพอ ผูรั้บบริการมีความพอใจในการไดรั้บการบริการอยา่งรวดเร็วตามก าหนดและเจา้หนา้ท่ี
งานโสตทศันูปกรณ์มีการจดัระบบการเก็บเอกสารและการคน้หาเป็นระบบ ช่วยให้การปฏิบติังาน
เป็นไปดว้ยความรวดเร็ว เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียนมีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้
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ผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบอยา่งสม ่าเสมอ เจา้หน้าท่ีงานทะเบียนมีการปรับปรุงและพฒันาวิธีท างานตาม
ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ก่ียวขอ้งเสมอและเจา้หน้าท่ีงานทะเบียนให้บริการแก่ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั
โดยไม่เลือกปฏิบติั งานการประชาสัมพนัธ์สามารถให้บริการขอ้มูลข่าวสารในหลากหลายรูปแบบ 
เจา้หนา้ท่ีงานการประชาสัมพนัธ์มีจ านวนเหมาะสมกบัปริมาณของงานและงานการประชาสัมพนัธ์
มีการส ารวจความตอ้งการความพึงพอใจเพื่อการพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง มีการส ารวจความตอ้งการ 
และพฒันางานของฝ่ายอย่างสม ่าเสมอ เจา้หน้าท่ีการเงินมีความรู้ ความสามารถและเช่ียวชาญใน
งานของตน เจา้หนา้ท่ีการเงินของโรงเรียนมีจ านวนพอเพียงต่อการให้บริการและผูรั้บบริการไดรั้บ
บริการท่ีดีและมีมาตรฐานทุกคร้ัง เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณมีระบบจดัท าทะเบียนรับ-ส่งหนงัสือให้
เป็นปัจจุบนัและมีความรวดเร็วในการท างาน เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณให้ความเท่าเทียมกนัในการ 
ให้บริการผูบ้ริหาร ครู บุคลากร นกัเรียนและผูป้กครอง และมีระบบการส่ือสารหรือกิจกรรมต่างๆ
เก่ียวกบังานสาร บรรณใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบอยา่งต่อเน่ือง 

3. แนวทางการพฒันางานบริหารทัว่ไปโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ จากการสังเคราะห์
แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบริหารทั่วไปโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ท่ีจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและการบริการใหดี้ยิง่ข้ึนกวา่เดิมควรด าเนินการดงัน้ี 

3.1  การพฒันางานการบญัชีของโรงเรียนวชิรวทิยท่ี์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานและการบริการใหดี้ยิง่ข้ึนกวา่เดิมควรด าเนินการดงัน้ี 

3.1.1 สร้างค่านิยมในการท างานโดยเนน้การปฏิบติังานไดร้วดเร็วและไม่เลือก
ปฏิบติัใหแ้ก่ผูรั้บบริการทุกคน 

3.1.2  พฒันาเจา้หน้าท่ีการบญัชีให้มีความรู้ความสามารถในงาน เพื่อสามารถ
ใหก้ารบริการแลว้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 

3.1.3  มีการวางแผนอตัราเจา้หนา้ท่ีการบญัชีมีจ านวนเหมาะสมกบัปริมาณงาน
ของโรงเรียน 

3.2 การพฒันางานโสตทศันูปกรณ์ของโรงเรียนวชิรวิทยเ์พื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานและการบริการใหดี้ยิง่ข้ึนกวา่เดิมควรด าเนินการดงัน้ี 

3.2.1 สร้างค่านิยมในการท างานโดยเน้นให้เจ้าหน้าท่ีงานโสตทัศนูปกรณ์
ใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบติัในการใหบ้ริการ  

3.2.2 งานโสตทศันูปกรณ์ควรมีวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ พอเพียงและเหมาะสมต่อ
การให้บริการ โดยควรไดรั้บการสนบัสนุนดา้นนโยบาย และงบประมาณท่ีเพียงพอ เพื่อให้ผูรั้บบริการ 
มีความพอใจในการไดรั้บการบริการอยา่ง  รวดเร็วตามก าหนด 
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3.2.3 เจา้หนา้ท่ีงานโสตทศันูปกรณ์ควรมีการจดัระบบการเก็บเอกสารและการ
คน้หาเป็นระบบ ช่วยใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว 

3.3 การพฒันางานทะเบียนของโรงเรียนวชิรวิทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานและการบริการใหดี้ยิง่ข้ึนกวา่เดิมควรด าเนินการดงัน้ี 

3.3.1 มีการก าหนดระยะเวลาในการท างานให้ชดัเจนทั้งน้ีเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีงาน
ทะเบียนใหบ้ริการแลว้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 

3.3.2 มีการจดัท าระบบการการจดัเก็บเอกสาร และระบบการคน้หาท่ีทนัสมยั
รวดเร็วรวมถึงมีการปรับปรุงและพฒันาวธีิท างานตามขอ้เสนอแนะจากผูเ้ก่ียวขอ้งเสมอ 

3.3.3 ควรมีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆให้ผูเ้ก่ียวขอ้งได้
ทราบอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง รวมถึงทัว่ถึงบุคคลท่ีตอ้งการทราบขอ้มูล  

3.4 การพฒันา งานประชาสัมพนัธ์ของโรงเรียนวชิรวิทยเ์พื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานและการบริการใหดี้ยิง่ข้ึนกวา่เดิมควรด าเนินการดงัน้ี 

3.4.1 ควรมีการจดัระบบการเก็บเอกสารและการคน้หาขอ้มูลท่ีทนัสมยั 
3.4.2 มีการประชาสัมพันธ์โรงเรียนจดัท าแฟ้มสารนิเทศภาพข่าวและภาพ 

กิจกรรม ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง สามารถติดตามข่าวสารได้ง่าย รวมถึง                   
การใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารในหลากหลายรูปแบบ 

3.4.3 วางแผนอตัราก าลงัเจา้หน้าท่ีงานการประชาสัมพนัธ์มีจ านวนเหมาะสม
กบัปริมาณของงาน 

3.4.4 งานการประชาสัมพนัธ์ควรมีการส ารวจความตอ้งการ ความพึงพอใจ
เพื่อการพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 

3.5 การพฒันางานการเงินของโรงเรียนวชิรวิทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานและการบริการใหดี้ยิง่ข้ึนกวา่เดิมควรด าเนินการดงัน้ี 

3.5.1 ควรมีการส ารวจความต้องการและพฒันางานของฝ่ายอย่างสม ่าเสมอ
โดยน าผลการส ารวจท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันางาน  

3.5.2 พฒันาเจา้หนา้ท่ีการเงินมีความรู้ ความสามารถและเช่ียวชาญในงานของ
ตนโดยการจดัการอบรมในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ  

3.5.3 พิจารณาอตัราก าลงัเจา้หน้าท่ีการเงินของโรงเรียนให้มีจ  านวนพอเพียง
ต่อการใหบ้ริการ เพื่อใหผู้รั้บบริการไดรั้บบริการท่ีดีและมีมาตรฐานทุกคร้ัง 

3.6 การพฒันางานสารบรรณของโรงเรียนวชิรวิทยเ์พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานและการบริการใหดี้ยิง่ข้ึนกวา่เดิมควรด าเนินการดงัน้ี 
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3.6.1 มีการสร้างค่านิยมในการท างานโดยเนน้ให้เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณมี
ความกระตือรือร้นในการปฏิบติัและพฒันางานของตนอยูเ่สมออธัยาศยัไมตรีท่ีเป็นมิตรและเตม็ใจ
ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.6.2 มีการจดัท าระบบจดัท าทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือให้เป็นปัจจุบนัและมี
ความรวดเร็วในการท างาน รวมถึงมีระบบการส่ือสารหรือกิจกรรมต่างๆเก่ียวกบังานสารบรรณให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบอยา่งต่อเน่ือง 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษา เร่ือง แนวทางการพัฒนางานบริหารทั่วไปโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา คือ เพื่อศึกษาการบริหารงานบริหารทัว่ไป 
ศึกษาปัญหาการงานบริหารทัว่ไปและเพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารงานบริหารทัว่ไป
โรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ ไดข้อ้มูลท่ีน่าสนใจสามารถน ามาอภิปรายผลเพื่อเสนอองคค์วามรู้และ
เป็นขอ้เสนอแนะในการศึกษาส าหรับผูส้นใจดงัน้ี 

1. สภาพการบริหาร งานบริหารทัว่ไปโรงเรียนวชิรวทิย ์ เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

จากขอ้มูลท่ีพบว่า ค่าเฉล่ียของการบริหารจดัการงานบริหารทัว่ไปโรงเรียนวชิรวิทย ์
เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ภาพรวมอยู่ในระดบัมากนั้น อาจเป็นเพราะว่างานบริหาร
ทัว่ไปโดยเฉพาะงานธุรการในโรงเรียนเอกชนท่ีตอ้งการขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า พอเพียงและเป็น
ปัจจุบนัเป็นส่ิงส าคญัเพื่อช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับผูบ้ริหารการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของ
ฝ่ายบริหารให้เป็นไปด้วยความฉับไวไร้ขอ้ผิดพลาด โดยเฉพาะในยุคท่ีสถานศึกษาเอกชนตอ้ง
แข่งขนักันเองรวมทั้งต้องแข่งขนักบัโรงเรียนในสังกัดของรัฐด้วย คุณภาพการด าเนินงานและ
คุณภาพทางด้านวิชาการจึงตอ้งมีความเขม้แข็งและได้รับการปฏิบติัอย่างเอาจริงเอาจงัเป็นพิเศษ
เสมือนว่าโรงเรียนมีปัญหามากตลอดเวลาซ่ึงจะสอดคล้องกบังานวิจยัของเยาวภา ศิริเขต (2550)                            
ท่ีได้วิจยัเร่ืองสภาพปัญหางานธุรการ ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลยัและพบว่า              
ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลยั มีสภาพปัญหา การบริหารฝ่ายธุรการในโรงเรียน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน และยงัสอดคล้องกับงานวิจยัของฉัฐสุรีย์ องอาจอิทธิชัย 
(2550) ท่ีไดว้จิยัเร่ืองการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานธุรการโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร และพบวา่ สภาพการบริหารงานธุรการของผูบ้ริหาร
และผูท่ี้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบติัหน้าท่ีงานธุรการทั้ง 4 งานคือ งานสารบรรณ งานการเงินและ
บญัชี งานพสัดุและงานทะเบียนบุคลากร ลว้นมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั ผูว้จิยัซ่ึงเป็น
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ผูท่ี้ไดป้ฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารงานธุรการโรงเรียนมาหลายปีและพบว่า งานธุรการโรงเรียนเป็น
งานท่ีมีความส าคญัจริง จ  าเป็นตอ้งจดัให้มีข้ึนในสถานศึกษาหรือโรงเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อ
เป็นการสนบัสนุนใหห้น่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียนไดมี้การด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล สามารถ
สนับสนุนให้งานการจดัการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพผูเ้รียนก็จะสามารถไดรั้บศึกษา
อยา่งมีความสุขและประสบความส าเร็จในการเรียนดว้ยจากผลการศึกษาคร้ังน้ีช้ีให้เห็นว่า สภาพ
การบริหารจดัการงานบริหารทั่วไปโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่                
โดยภาพรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากและรายดา้นอยูใ่นระดบัดี ทั้งน้ีโรงเรียนมีการวางแผนงานดา้น
การบริหารงานทัว่ไปอย่างรอบคอบ คือ การจดัท าแผนการติดตามประเมินผลประจ าปีของงาน
ธุรการ มีว ัตถุประสงค์แน่นอนชัดเจน และเข้าใจง่าย มี ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และวิธีการด าเนินงานของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ส ารวจความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
มีความยืดหยุ่น สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของผดุง เบญจวรรณ (2541) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาการบริหารงานธุรการ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยัและพบวา่ ดา้นการวางแผนท่ีใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาสภาพปัจจุบนั
และความตอ้งการของโรงเรียน ตลอดจนถึงการศึกษาวิเคราะห์นโยบายของโรงเรียน เพื่อใช้เป็น
ขอ้มูลในการวางแผน ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนไวอ้ยา่งชดัเจน เพื่อน าไปปฏิบติั
ได้ประโยชน์สูงสุด ซ่ึงช้ีให้เห็นว่าการวางแผนมีส่วนส าคัญต่อการบริหารงานทั่วไป รวมถึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเพ็ญร าไพ จอมพูน (2548) จากการศึกษาเก่ียวกบัการบริหารงานธุรการ
ของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย และพบว่า ตามลกัษณะงานดา้น
วางแผนการด าเนินงานสารบรรณการประสานงาน และการจดัส านักงาน ท่ีได้ปฏิบติัและไม่ได้
ปฏิบติั ส่วนประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีมีการปฏิบติังานในระดบัน้อย ไดแ้ก่ งานประชาสัมพนัธ์ โดยงาน                 
การประชาสัมพันธ์สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารในหลากหลายรูปแบบ เจ้าหน้าท่ีงาน              
การประชาสัมพนัธ์มีจ านวนเหมาะสมกบัปริมาณของงานและงานการประชาสัมพนัธ์มีการส ารวจ
ความตอ้งการ ความพึงพอใจเพื่อการพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง มีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด งานการเงิน 
พบวา่ มีการส ารวจความตอ้งการและพฒันางานของฝ่ายอยา่งสม ่าเสมอ เจา้หน้าท่ีการเงินมีความรู้ 
ความสามารถและเช่ียวชาญในงานของตน เจา้หน้าท่ีการเงินของโรงเรียนมีจ านวนพอเพียงต่อ               
การให้บริการและผูรั้บบริการได้รับบริการท่ีดีและมีมาตรฐานทุกคร้ังมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด                  
งานสารบรรณ พบวา่ เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณมีระบบจดัท าทะเบียนรับ - ส่งหนงัสือให้เป็นปัจจุบนั
และมีความรวดเร็วในการท างาน เจา้หน้าท่ีงานสารบรรณให้ความเท่าเทียมกนัในการให้บริการ
ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร นกัเรียนและผูป้กครอง และมีระบบการส่ือสารหรือกิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบั
งานสารบรรณใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบอยา่งต่อเน่ือง มีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  
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2. ปัญหาของการบริหารงานบริหารทัว่ไปโรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีพบวา่เจา้หนา้ท่ีการบญัชีมีวิสัยทศัน์ สามารถปรับปรุงงานและแกไ้ขขอ้ผิดพลาด
ไดเ้สมอ เจา้หนา้ท่ีการบญัชีมีจ านวนเหมาะสมกบัปริมาณงานของโรงเรียน เจา้หนา้ท่ีการบญัชีมีการ
พฒันางานดา้นบริการเสมอ งานโสตทศันูปกรณ์ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นนโยบาย และงบประมาณ
ท่ีเพียงพอ ผูรั้บบริการมีความพอใจในการไดรั้บการบริการอยา่งรวดเร็วตามก าหนดและเจา้หนา้ท่ี
งานโสตทศันูปกรณ์มีการจดัระบบการเก็บเอกสารและการคน้หาเป็นระบบ ช่วยให้การปฏิบติังาน
เป็นไปดว้ยความรวดเร็ว เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียนมีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบอยา่งสม ่าเสมอ เจา้หน้าท่ีงานทะเบียนมีการปรับปรุงและพฒันาวิธีท างานตาม
ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ก่ียวขอ้งเสมอ และเจา้หน้าท่ีงานทะเบียนให้บริการแก่ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั
โดยไม่เลือกปฏิบติั งานการประชาสัมพนัธ์สามารถให้บริการขอ้มูลข่าวสารในหลากหลายรูปแบบ 
เจา้หนา้ท่ีงานการประชาสัมพนัธ์มีจ านวนเหมาะสมกบัปริมาณของงานและงานการประชาสัมพนัธ์
มีการส ารวจความต้องการ ความพึงพอใจเพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง มีการส ารวจความ
ต้องการและพัฒนางานของฝ่ายอย่างสม ่าเสมอ เจ้าหน้าท่ีการเงินมีความรู้ ความสามารถและ
เช่ียวชาญในงานของตนเจ้าหน้าท่ีการเงินของโรงเรียนมีจ านวนพอเพียงต่อการให้บริการและ
ผูรั้บบริการไดรั้บบริการท่ีดีและมีมาตรฐานทุกคร้ัง เจา้หน้าท่ีงานสารบรรณมีระบบจดัท าทะเบียน
รับ-ส่ง หนงัสือให้เป็นปัจจุบนั และมีความรวดเร็วในการท างาน เจา้หน้าท่ีงานสารบรรณให้ความ
เท่าเทียมกนัในการ ให้บริการผูบ้ริหาร ครู บุคลากร นกัเรียนและผูป้กครอง และมีระบบการส่ือสาร
หรือกิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบังานสารบรรณให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบอยา่งต่อเน่ือง แต่ท่ีเป็นปัญหานั้น 
อาจเป็นเพราะว่าขาดการระบุหน้าท่ีหรือภาระงานท่ีชัดเจน เม่ือเกิดปัญหาในขั้นตอนต่าง ๆ ไม่
สามารถติดต่อประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งได ้ขาดการพฒันาบุคลากรเน่ืองดว้ยเวลา และบุคลากรมี
ภาระหน้าท่ีประจ าท่ีต้องรับผิดชอบจึงไม่มีเวลาในการพฒันาตนเองในงานของตนเอง จดัท า
ระบบงานเสร็จแลว้แต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามระบบงานเน่ืองจากท างานหลายหนา้ท่ี ท าให้
ปฏิบติังานอย่างไม่ต่อเน่ือง ไม่สม ่าเสมอท าให้เกิดความล่าช้าการปฏิบติังานไม่ต่อเน่ืองเน่ืองจาก
บุคลากรท่ีรับผิดชอบท างานหลายดา้น ท าให้บางคร้ังเกิดการล่าช้าในการรายงานขอ้มูลขอ้มูลท่ีได้
ไม่ตรงกบัความเป็นจริงท าให้ประมวลผลไม่ได ้และไม่สามารถน าขอ้มูลไปใช้ในการบริหาร บาง
ช่วงเวลามีการเปล่ียนบุคลากรบ่อยคร้ังท าให้งานไม่ต่อเน่ืองส่งผลให้การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ 
จนถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจไม่เป็นปัจจุบนัขาดขอ้มูลหลายดา้นเม่ือพิจารณาสรุปแลว้เห็นวา่เป็นปัญหา
ท่ีเกิดจากบุคลากร ซ่ึงบุคลากรตอ้งรู้ระเบียบงานสารบรรณและตอ้งตั้งใจปฏิบติัตามระเบียบและ
ช่วยกนัแก้ไขดดัแปลงให้ดียิ่งข้ึนและตอ้งมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส าหรับงานสารบรรณให้เพียงพอ  
ตอ้งรู้งานธุรการดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (Hack, etal.,1992) ท่ีไดอ้ธิบายถึงคุณสมบติัของ
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บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีบริหาร งานธุรการท่ีส าคญัไว ้5 ประการ (1) เป็นผูช้  านาญในการวางแผน (2) ตอ้ง
มีความรู้เก่ียวกบัขอ้บงัคบัต่าง ๆ เก่ียวกบังานธุรการ (3) มีความช านาญด้านการจดัการ (4) ตอ้งมี
ความช านาญในเร่ืองคน (5) ตอ้งมีความมุ่งมัน่และพลงัแรงกลา้ นอกจากน้ีปัญหาส่วนหน่ึงมาจาก
การวางระบบงานการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัการบริการหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียนทั้งดา้นงานสาร
บรรณ งานการเงิน งานพสัดุ งานอาคารสถานท่ี งานบุคคล และงานบริหารทัว่ ๆ ไป ทั้งน้ีเพื่อให้
การด าเนินงานทุกอย่างในโรงเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีวางไวค้วรเน้นวิธีการขององค์การหรือ
หน่วยงานให้ด าเนินการอย่างมีแบบแผนและต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างความเขา้ ใจอนัดีและด ารงไว้
ซ่ึงทศันคติท่ีดีของกลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์าร ตลอดจนให้เกิดการยอมรับในการท างาน
และนโยบายขององค์การ โดยใชก้ารติดต่อสัมพนัธ์สองทาง อนัจะน า มาซ่ึงประโยชน์ต่อองค์การ
หรือหน่วยงานนั้นให้สามารถด า เนินงานต่าง ๆไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยมีประชามติเป็นแนว
บรรทดัฐาน สอดคลอ้งกบัความเห็นของท านอง ภูเกิดพิมพ ์(2551, 73) ท่ีไดแ้สดงทศันะเก่ียวกบัการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมเอาไวว้า่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม จดัเป็นการท างานร่วมกนัเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพความคิด ความเช่ือและความยึดมั่นของแต่ละบุคคล แต่ละ
หน่วยงาน แต่ละองคก์ร อีกทั้งยงัข้ึนอยูก่บักาลเวลาแต่ละยุคแต่ละสมยัอีกดว้ย โดยการมีส่วนร่วม
เป็นหัวใจส าคญัในการเสริมสร้างและนอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเพ็ญร าไพ จอมพูน 
(2548) ท่ีได้ศึกษาเก่ียวกบัการบริหารงานธุรการของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ าเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงรายและพบวา่ ตามลกัษณะงานดา้นวางแผน การด าเนินงานสารบรรณการประสานงาน 
และการจดัส านักงาน ท่ีได้ปฏิบติัและไม่ได้ปฏิบติั รวมทั้งปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหาร 
เจา้หนา้ท่ีธุรการ ครู-อาจารยแ์ละลูกจา้ง ไดเ้สนอความคิดเห็นน่าสนใจ น ามาอภิปรายเก่ียวกบัสภาพ
และปัญหาดา้นการวางแผน ส่วนใหญ่เห็นว่าไดป้ฏิบติัคือ ก าหนดแผนการปฏิบติังานธุรการของ
โรงเรียน มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผูเ้ก่ียวขอ้งไวอ้ยา่งชดัเจน มีการศึกษาสภาพปัจจุบนัของ
โรงเรียน และมีความยดืหยุน่ สามารถปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงได ้

3. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบริหารทั่วไปโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่                   
ท่ีพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้สนอแนวทางในการพฒันาในแต่ละดา้นดงัน้ี 

การพฒันา งานการบญัชี เสนอแนะให้มีการสร้างค่านิยมในการท างานโดยเน้นการ
ปฏิบติังานไดร้วดเร็วและไม่เลือกปฏิบติัพฒันาเจา้หนา้ท่ีการบญัชีให้มีความรู้ความสามารถในงาน 
วางแผนอัตราเจา้หน้าท่ีการบัญชีมีจ านวนเหมาะสมการพฒันางานโสตทัศนูปกรณ์ควรมีวสัดุ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ พอเพียงและเหมาะสมต่อการให้บริการ เจา้หน้าท่ีงานโสตทศันูปกรณ์ควรมีการ
จดัระบบการเก็บเอกสารและการคน้หาเป็นระบบ การพฒันางานทะเบียน มีการก าหนดระยะเวลา
ในการท างานให้ชัดเจนมีการจดัท าระบบการการจัดเก็บเอกสาร และระบบการคน้หาท่ีทนัสมยั
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รวดเร็วรวมถึงมีการปรับปรุงและพฒันาวิธีท างานควรมีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง การพฒันางานประชาสัมพนัธ์ ควรมีการ
จดัระบบการเก็บเอกสารและการคน้หาขอ้มูลท่ีทนัสมยั มีการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนจดัท าแฟ้ม
สารนิเทศภาพข่าวและภาพกิจกรรมของโรงเรียนอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง วางแผนอตัราก าลงั
เจา้หนา้ท่ีงานการประชาสัมพนัธ์มีจ านวนเหมาะสม ควรมีการส ารวจความตอ้งการความพึงพอใจ
เพื่อการพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง การพฒันางานการเงินควรมีการส ารวจความตอ้งการ และพฒันา
งานของฝ่ายอย่างสม ่าเสมอ พฒันาเจา้หน้าท่ีการเงินมีความรู้ ความสามารถ และเช่ียวชาญในงาน
ของตน และพิจารณาอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ีการเงินของโรงเรียนให้มีจ  านวนพอเพียงต่อการใหบ้ริการ 
การพฒันางานสารบรรณ มีการสร้างค่านิยมในการท างานโดยเน้นให้เจา้หน้าท่ีงานสารบรรณมี
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติและพัฒนางานของตนอยู่เสมอ และมีการจัดท าระบบจัดท า
ทะเบียนรับ-ส่ง หนงัสือให้เป็นปัจจุบนัและมีความรวดเร็วในการท างาน รวมถึงมีระบบการส่ือสาร
ท่ีทั่วถึง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของประเสริฐ กล่ินหอมหวน (2547, 11) ท่ีสรุปการบริหาร
โรงเรียนไวว้า่ “การบริหารโรงเรียนเป็นกระบวนการท่ีใชเ้ทคนิคและทรัพยากรทางการบริหารของ
ผู ้บ ริหารและครูอาจารย์ เพื่ อพัฒนาผู ้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติ  ตาม
วตัถุประสงคท่ี์สังคมก าหนด การบริหารงานโรงเรียนจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใดส่วน
หน่ึงจะข้ึนอยู่กบัสมรรถภาพของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีจะปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ของโรงเรียน ไดแ้ก่ 
งานวิชาการ งานกิจการนกัเรียน งานบุคลากร งานธุรการและการเงิน งานอาคารสถานท่ีและงาน
ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน” ซ่ึงหากโรงเรียนขาดการวางแผนในด้านการบริหาร               
จะ ท าให้การบริหารงานขาดประสิทธิภาพ ซ่ึงการวางแผนงานจะตอ้งมีความชดัเจนและสอดคลอ้ง
กบัเป้าหมายของโรงเรียนซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของผดุง เบญจวรรณ (2541) ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง 
แนวทางการพฒันาการบริหารงานธุรการโรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลยั ผลการศึกษา พบว่า ดา้นการ
วางแผนส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ไดป้ฏิบติั คือ การจดัท าแผนการติดตามประเมินผลประจ าปีของงาน
ธุรการ ให้มีวตัถุประสงค์แน่นอนชัดเจนและเข้าใจง่าย มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย จึงส่งผลใหว้ตัถุประสงคไ์ม่มีความแน่นอนชดัเจนและสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของจีรวิทย ์มัน่คงวฒันะ (2552, 39) ให้ความหมายของการจดัการศึกษาว่า การบริหารจดัการใน
สถานศึกษาทั้ง 4 ดา้น ใช้กรอบการบริหารสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล โดยน าหลกัการวา่ดว้ยการ
บริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี เรียกกนัโดยทัว่ไปว่า “ธรรมาภิบาล” ได้แก่ หลกันิติธรรม 
หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบและหลกัความคุม้ค่า              
มาบูรณาการในการบริหารและจดัการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัโรงเรียนในฐานะ             
ท่ีเป็นนิติบุคคลดว้ย 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
1.  ควรมีการสร้างค่านิยมในการท างานโดยเน้นให้เจา้หน้าท่ีงานสารบรรณมีความ

กระตือรือร้นในการปฏิบติัและพฒันางานของตนอยู่เสมออธัยาศยัไมตรีท่ีเป็นมิตรและเต็มใจให้
ค  าปรึกษาเก่ียวกบังานท่ีเก่ียวขอ้งมีการจดัท าระบบจดัท าทะเบียนรับ - ส่ง หนงัสือให้เป็นปัจจุบนั 
และมีความรวดเร็วในการท างาน รวมถึงมีระบบการส่ือสารหรือกิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบังานสาร 
บรรณใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบอยา่งต่อเน่ือง 

2.  ควรมีการก าหนดระยะเวลาในการท างานให้ชัดเจนทั้ งน้ีเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีงาน
ทะเบียนให้บริการแลว้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนดมีการจดัท าระบบการการจดัเก็บเอกสารและระบบ
การค้นหาท่ีทันสมัยรวดเร็วรวมถึงมีการปรับปรุงและพัฒนาวิธีท างานตามข้อเสนอแนะจาก
ผูเ้ก่ียวขอ้งเสมอควรมีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบอยา่ง
สม ่าเสมอและต่อเน่ือง รวมถึงทัว่ถึงบุคคลท่ีตอ้งการทราบขอ้มูล  
 3.  ควรมีการส ารวจความตอ้งการ และพฒันางานของฝ่ายอยา่งสม ่าเสมอโดยน าผลการ
ส ารวจท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันางานพฒันาเจา้หนา้ท่ีการเงินมีความรู้ ความสามารถและ
เช่ียวชาญในงานของตนโดยการจดัการอบรมในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งอยู่เสมอ พิจารณาอตัราก าลัง
เจา้หนา้ท่ีการเงินของโรงเรียนให้มีจ  านวนพอเพียงต่อการให้บริการ เพื่อใหผู้รั้บบริการไดรั้บบริการ
ท่ีดีและมีมาตรฐานทุกคร้ัง 

4.  ควรสร้างค่านิยมในการท างานโดยเนน้การปฏิบติังานไดร้วดเร็วและไม่เลือกปฏิบติั
ให้แก่ผูรั้บบริการทุกคน พฒันาเจา้หนา้ท่ีการบญัชีให้มีความรู้ความสามารถในงาน เพื่อสามารถให้
การบริการแลว้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนดมีการวางแผนอตัราเจา้หนา้ท่ีการบญัชีมีจ านวนเหมาะสมกบั
ปริมาณงานของโรงเรียน 

5.  ควรมีการจัดระบบการเก็บ เอกสารและการค้นหาข้อมูล ท่ีทันสมัย มีการ
ประชาสัมพนัธ์โรงเรียนจดัท าแฟ้มสารนิเทศภาพข่าวและภาพ กิจกรรม ของโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง สามารถติดตามข่าวสารได้ง่าย รวมถึงการให้บริการข้อมูลข่าวสารใน
หลากหลายรูปแบบ วางแผนอตัราก าลงัเจา้หน้าท่ีงานการประชาสัมพนัธ์มีจ านวนเหมาะสมกับ
ปริมาณของงานงานการประชาสัมพนัธ์ควรมีการส ารวจความตอ้งการ ความพึงพอใจเพื่อการพฒันา
งานอยา่งต่อเน่ือง 

6.  ควรสร้างค่านิยมในการท างานโดยเนน้ให้เจา้หน้าท่ีงานโสตทศันูปกรณ์ให้บริการ
อย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบติัในการให้บริการงานโสตทศันูปกรณ์ควรมีวสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
พอเพียงและเหมาะสมต่อการให้บริการ โดยควรไดรั้บการสนบัสนุนดา้นนโยบาย และงบประมาณ
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ท่ีเพียงพอ เพื่อให้ผู ้รับบริการมีความพอใจในการได้รับการบริการอย่างรวดเร็วตามก าหนด
เจา้หน้าท่ีงานโสตทศันูปกรณ์ควรมีการจดัระบบการเก็บเอกสารและการคน้หาเป็นระบบ ช่วยให้
การปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว 

7.  ควรน าหลกัการบริหาร PDCA มาใช้ในการบริหารงานท่ีไม่ไดใ้ห้ความส าคญัเพียง
แค่การวางแผนแต่แนวคิดน้ีเน้นให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการ
พฒันา ขั้นตอนการบริหารกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพท่ีด าเนินการสอดคลอ้งกบัแนวทางของ PDCA 
นั้นจะเป็นไปอยา่งมีระบบและครบถว้นซ่ึงก็จะท าให้กิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพมีความเหมาะสมกบั
องค์กรจากการท่ีมีการส ารวจสถานการณ์ขององค์กรในประเด็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการผลิต
หรือด้านบุคลากร เพื่อมาใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้าส าหรับการวางแผนและก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน  มีการตรวจสอบประเมินผลเป็นระยะท าให้สามารถปรับแผนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ได้ อีกทั้งยงัมีการวิเคราะห์ผลส าเร็จของโครงการท าให้รู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการ
ด าเนินงานและถือเป็นบทเรียนส าหรับการด าเนินงานต่อไปและตรงจุดน้ีเองท่ีจะท าให้สามารถ
ยกระดบัการปรับปรุงและพฒันาไดจ้ริงจึงมีโอกาสท่ีการพฒันาต่อยอดจะเป็นไปอย่างเหมาะสม
และถูกทิศทาง 

8. ในการท ากิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพหรือกิจกรรมปรับปรุงงานเพื่อยกระดบัคุณภาพ
งานภายในองค์กรนั้น ไม่ว่าจะใช้เคร่ืองมือระดบัพื้นฐาน หรือระดบัสูงก็ตาม ปัญหาส่วนใหญ่คือ              
การขาดการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร หรือเป็นการท าท่ียงัไม่ลงถึงระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงแนวทาง
หน่ึงท่ีจะขจัดปัญหาท่ีกล่าวมาน้ีให้หมดไปได้ คือ ธรรมาภิบาล ซ่ึงเป็นหลักการท่ีน ามาใช้
บริหารงานในปัจจุบนัอย่างแพร่หลาย มีจุดมุ่งหมายท่ีจะรักษา “ความสมดุล” ในมิติต่าง ๆ ไว ้เช่น 
หลักคุณธรรมก็คือการรักษาสมดุลระหว่างตนเองกับผูอ่ื้น คือไม่เบียดเบียน ผูอ่ื้นหรือตวัเองจน
เดือดร้อน ซ่ึงการท่ีมีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ผูท่ี้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมตรวจสอบก็เพื่อมุ่งให ้             
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ห็นถึงความสมดุลดงักล่าววา่อยูใ่นวสิัยท่ียอมรับได ้ส่วนหลกัความรับผดิชอบ
ก็ตอ้งสมดุลกบัเสรีภาพท่ีเป็นส่ิงท่ีส าคญัของทุกคนและหลกัความคุม้ค่าก็ตอ้งสมดุลกบัหลกัอ่ืน ๆ 
เช่น บางคร้ังองค์การอาจมุ่งความคุม้ค่าจนละเลยเร่ืองความเป็นธรรมหรือโปร่งใสหรือบางคร้ัง                 
ท่ีหน่วยงานโปร่งใสมากจนคู่แข่งขนัล่วงรู้ความลบัท่ีส าคญัในการประกอบกิจการ ความสมดุลหรือ 
ธรรม จึงเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของธรรมาภิบาล 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัแนวทางการพฒันางานบริหารทัว่ไปโรงเรียน 

วชิรวิทย์ เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบด้วย จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ งาน                     
สารบรรณ งานทะเบียน งานการเงิน งานการบญัชี งานการประชาสัมพนัธ์ และงานโสตทศันูปกรณ์ 
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ดังนั้ นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรน าแนวทางการบริหารจัดการมาเป็นกรอบในการศึกษาซ่ึง
ประกอบด้วย การวางแผน การจดัองค์กร ภาวะผูน้ าและการควบคุม เพื่อดูประสิทธิภาพของงาน
บริหารทัว่ไปโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

2.  ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานงบประมาณเน่ืองจากงบประมาณเป็น
ส่วนหน่ึงในการพฒันาในดา้นต่าง ๆ หากพบปัญหาการบริหารงบประมาณจะไดน้ ามาเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

3.  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปัจจยัส่งผลให้เกิดปัญหาการบริหารงานเพื่อพิจารณา                      
ดูปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการโรงเรียน เพื่อพฒันาและปรับปรุงปัจจยัดงักล่าว 
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ประวตัิผู้วจิัย 

 

ช่ือ-นามสกุล    ฉตัรชยั   ตนัตรานนท ์

วนั เดือน ปีเกดิ  12  สิงหาคม  2510 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน    364  ถนนเจริญประเทศ ต าบลชา้งคลาน อ าเออเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ประวตัิการศึกษา  พ.ศ. 2527 - 2529 มธัยมศึกษาตอนตน้  

        โรงเรียนปรินส์รอยแยลลว์ทิยาลยั 

     พ.ศ. 2529 - 2531 มธัยมศึกษาตอนปลาย   

        โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลยั 

     พ.ศ. 2531 - 2534  ปริญญาตรี    

        วชิาเอกอาษาไทย วทิยาลยัครูอุตรดิตถ์ 

     พ.ศ. 2536 – 2555 โรงเรียนไชยโรจน์วทิยา 19 ปี 

     พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั โรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ 7 ปี 

          

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



69 

 

ภาคผนวก ก 

 

 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวจัิย 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ส าเนา  หม่ืนแจ่ม อาจารยภ์าควชิาเทคนิคการศึกษา 

ดร.ศิริมาศ  โกศลัยพ์ิพฒัน์ อาจารยภ์าควชิาการศึกษาปฐมวยั 

ดร.จิราภรณ์  สุภิสิงห์ อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 

นายวรทศัน์  บุญโคตร ผูอ้  านวยการโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ 

นายกฤษณ์  จนัทะวงศ ์ รองผูอ้  านวยการโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ 
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หนงัสือขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือ 
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หนงัสือขออนุญาตเก็บขอ้มูลเพื่อท าวทิยานิพนธ์ 
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ภาคผนวก ข  
 
 

สรุปการพจิารณาสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญต่อแบบสอบถาม 
 

ตารางแสดงค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แสดงผลการประเมินความสอดคลอ้ง 
 

ประเด็นในการประเมิน 

ความเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
ความ 
หมาย คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

คนที่ 

4 
คนที่  
5 

1.งานสารบรรณ 

1. เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณใหก้าร

ตอ้นรับใหค้วามสะดวกอยา่งเสมอตน้

เสมอปลายทุกคร้ัง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

2. เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณทุกคน

สามารถใหค้  าแนะน าอ่ืนแก่ผูรั้บบริการ

นอกเหนือจากงานหนา้ท่ีของตนเองได ้
+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

3. เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณมีระบบจดัท า

ทะเบียนรับ-ส่งหนงัสือใหเ้ป็นปัจจุบนั 

และมีความรวดเร็วในการท างาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

4. เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณมีอธัยาศยั

ไมตรีท่ีเป็นมิตร และเตม็ใจให้

ค  าปรึกษาเก่ียวกบังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

5. เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณมีความ

กระตือรือร้นในการปฏิบติัและพฒันา

งานของตนอยูเ่สมอ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
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ประเด็นในการประเมิน 

ความเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
ความ 
หมาย คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

คนที่ 

4 
คนที่  
5 

6. เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณมีจ านวน

เหมาะสมกบังาน +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

7. เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณใหค้วามเท่า

เทียมกนัในการใหบ้ริการผูบ้ริหาร ครู 

บุคลากร นกัเรียนและผูป้กครอง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

8. เจา้หนา้ท่ีสารบรรณใหบ้ริการอยา่ง

เป็นธรรมในกรณีมีป้ายบอกใหป้ฏิบติั 

แลว้ผูรั้บบริการไม่ปฏิบติัตาม 
0 +1 0 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

9. ผูรั้บบริการไดรั้บบริการดา้นงาน

ธุรการทุกเร่ืองจนส าเร็จ ณ จุดเดียว ตาม

หลกัการ One stop services 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

10. มีระบบการส่ือสารหรือกิจกรรม

ต่างๆเก่ียวกบังานสารบรรณให้

ผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบอยา่งต่อเน่ืองงาน

สารบรรณใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบอยา่ง

ต่อเน่ือง 

+1 +1 0 0 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

2.งานทะเบียน 
11. เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียนมีไมตรี ให้

การตอ้นรับท่ีดีและมีการปฏิบติัตอ่ทุก

คนอยา่งเท่าเทียม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

12. เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียนสามารถช้ีแจง 

แนะน า ตลอดจนตอบขอ้ซกัถามต่อ

ผูรั้บบริการได ้
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
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ประเด็นในการประเมิน 

ความเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
ความ 
หมาย คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

คนที่ 

4 
คนที่  
5 

13. เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียนใหบ้ริการ

แลว้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

14. เจา้หนา้ท่ีทะเบียนยนิดีและเตม็ใจ

ต่อการใหค้  าปรึกษาและเสนอแนะแก่

ผูรั้บบริการ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

15. เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียนมีจ านวน

พอเพียงกบังาน +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

16. เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียนมีระบบการ

การจดัเก็บ  เอกสาร และระบบการ

คน้หาท่ีทนัสมยัรวดเร็ว 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

17. เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียนใหบ้ริการแก่

ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือก

ปฏิบติั 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

18. เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียน.มีการ

ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารหรือกิจกรรม

ต่าง ๆ ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบ อยา่ง

สม ่าเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

 คนที่
1 

คนที ่
2 

คนที3่ คนที ่
4 

คนที ่
5 

   

19. เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียนมีความรู้ความ 
สามารถในงานและสามารถแกไ้ข
ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว
ดว้ยความเตม็ใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
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ประเด็นในการประเมิน 

ความเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
ความ 
หมาย คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

คนที่ 

4 
คนที่  
5 

20. เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียนมีการ

ปรับปรุงและพฒันาวธีิการท างานตาม

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ก่ียวขอ้งเสมอ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

3.งานการเงนิ 
21. เจา้หนา้ท่ีการเงินสามารถช้ีแจง 

แนะน า ตลอดจนตอบขอ้ซกัถามต่อ

ผูรั้บบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

22. เจา้หนา้ท่ีงานการเงินสามารถ

จดัระบบการใหบ้ริการแลว้เสร็จตาม

เวลาท่ีก าหนด 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

23. เจา้หนา้ท่ีการเงินมีความรู้ 

ความสามารถและเช่ียวชาญในงาน            

ของตน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

24. เจา้หนา้ท่ีการเงินของโรงเรียนมี

จ านวนพอเพียง ต่อการใหบ้ริการ +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

25. เจา้หนา้ท่ีการเงินมีระบบการจดัการ

ท่ีเหมาะสมและสามารถแกไ้ขปัญหาท่ี

เกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

26. เจา้หนา้ท่ีการเงินใหค้วามเท่าเทียม

และไม่เลือกปฏิบติัในการใหบ้ริการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

27. ผูรั้บบริการไดรั้บบริการท่ีดีและมี

มาตรฐานทุกคร้ัง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
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ประเด็นในการประเมิน 

ความเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
ความ 
หมาย คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

คนที่ 

4 
คนที่  
5 

28. มีการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารหรือ

กิจกรรมต่าง ๆ ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบ

อยา่งต่อเน่ือง 
+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

29. ผูรั้บบริการไดรั้บความสะดวกและ

พอใจเป็นส่วนใหญ่ +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

ประเดน็ในการประเมนิ 
ความเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม ค่า 
IOC 

ความ 
หมาย คนที่1 คนที่ 2 คนที่ 

3 
คนที่ 4 คนที่ 5 

30. มีการส ารวจความตอ้งการ และ

พฒันางานของฝ่ายอยา่งสม ่าเสมอ +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

4.งานการบัญชี 
31. เจา้หนา้ท่ีการบญัชีมีความรู้

ความสามารถในงาน และสามารถให้

การบริการแลว้เสร็จตามเวลาท่ี ก าหนด     
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

32. เจา้หนา้ท่ีการบญัชีสามารถช้ีแจง 

แนะน า ตลอดจนตอบขอ้ซกัถามต่อ

ผูรั้บบริการได ้
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

33. เจา้หนา้ท่ีการบญัชีมีการตอ้นรับ

และปฏิบติัต่อผูบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

34. เจา้หนา้ท่ีการบญัชีทุกคนสามารถ

ใหบ้ริการงานดา้นค าปรึกษาเก่ียวกบั

งานของตนได ้
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
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ประเด็นในการประเมิน 

ความเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
ความ 
หมาย คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

คนที่ 

4 
คนที่  
5 

35. เจา้หนา้ท่ีการบญัชีมีการจดัระบบ

การเก็บเอกสารและการคน้หาเป็น

ระบบ สะดวก และรวดเร็วต่อการให้

ค  าปรึกษาเร่ืองต่างๆเพ่ิมเติม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

36. เจา้หนา้ท่ีการบญัชีปฏิบติังานได้

รวดเร็วและไม่เลือกปฏิบติัใหแ้ก่

ผูรั้บบริการทุกคน 
+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

37. เจา้หนา้ท่ีการบญัชีมีจ านวน

เหมาะสมกบัปริมาณงานของโรงเรียน +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

38. เจา้หนา้ท่ีการบญัชีมีการพฒันางาน

ดา้นบริการเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

39. มีการประชาสมัพนัธ์กฎ ระเบียบ 

ข่าวสารหรือ กิจกรรมต่างๆให ้

ผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบต่อเน่ือง 
+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

40. เจา้หนา้ท่ีการบญัชีมีวสิยัทศัน ์

สามารถปรับปรุงงาน และแกไ้ข

ขอ้ผิดพลาดไดเ้สมอ 
+1 +1 1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
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ประเด็นในการประเมิน 

ความเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
ความ 
หมาย คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

คนที่ 

4 
คนที่  
5 

 คนที่1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
   

5.งานการประชาสัมพนัธ์ 
42. งานการประชาสมัพนัธ์สามารถ

ช้ีแจง แนะน าตลอดจนตอบขอ้ซกัถาม

ต่อผูรั้บบริการไดอ้ยา่ง ถูกตอ้งและ

รวดเร็ว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

43. งานการประชาสมัพนัธ์มีการส ารวจ

ความตอ้งการความพึงพอใจเพื่อการ

พฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

44. งานการประชาสมัพนัธ์สามารถ

ใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารในหลากหลาย

รูปแบบ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

45. เจา้หนา้ท่ีงานงานการ

ประชาสมัพนัธ์มีการ จดัระบบการเก็บ

เอกสารและการคน้หาขอ้มูลท่ี   ทนัสมยั 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

46. เจา้หนา้ท่ีการประชาสมัพนัธ์มีการ

พฒันาตนเอง และพฒันางานอยา่ง

ต่อเน่ือง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

47. เจา้หนา้ท่ีงานการประชาสมัพนัธ์มี

จ านวนเหมาะสมกบัปริมาณของงาน +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้
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ประเด็นในการประเมิน 
ความเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
ความ 
หมาย คนที่ 1 

 

คนที่ 2 

 

คนที่ 3 

 

คนที่ 4 คนที่ 5 

48. เจา้หนา้ท่ีงานการประชาสมัพนัธ์

สามารถใหค้วามช่วยเหลือใหบ้ริการ

อยา่งเป็นธรรมในกรณีมีป้ายบอก 
+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

49. ผูบ้ริการไดรั้บความสะดวกและมี

ความพึงพอใจในการติดต่อ

ประสานงานทุกคร้ัง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

50. งานการประชาสมัพนัธ์โรงเรียน

จดัท าแฟ้มสารนิเทศภาพข่าวและภาพ 

กิจกรรม ของโรงเรียนอยา่งเป็นระบบ

และต่อเน่ือง สามารถติดตามข่าวสารได้

ง่าย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

5.งานโสตทศันูปกรณ์ 

51. งานโสตทศันูปกรณ์มีวสัดุ อุปกรณ์

ต่างๆพอเพียงและเหมาะสมต่อการ

ใหบ้ริการ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

52. งานโสตทศันูปกรณ์มีการตอ้นรับ

อยา่งดีและมีระเบียบ แนวปฏิบติัการ

ใชบ้ริกาโสตทศันูปกรณ์ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

53. งานโสตทศันูปกรณ์มีระเบียบ

กฏเกณฑก์ารขอรับ บริการท่ีชดัเจนและ

ผูข้อรับบริการไดรั้บความสะดวกต่อ

การปฏิบติังาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
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ประเด็นในการประเมิน 
ความเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
ความ 
หมาย คนที่ 1 

 

คนที่ 2 

 

คนที่ 3 

 

คนที่ 4 คนที่ 5 

54. งานโสตทศันูปกรณ์สามารถช้ีแจง 

แนะน าตลอดจนตอบขอ้ซกัถามตอ่

ผูรั้บบริการไดท้นัท่วงที 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

55. งานโสตทศันูปกรณ์สามารถให้

ความช่วยเหลือต่อ ผูรั้บบริการดว้ย

ความรวดเร็ว ตามก าหนด 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

56. งานโสตทศันูปกรณ์มีการตอ้นรับ

และมีเจา้หนา้ท่ีเพียงพอ  ต่อการ

ปฏิบติังาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

57. เจา้หนา้ท่ีงานโสตทศันูปกรณ์มีการ

จดัระบบเก็บเอกสารและการคน้หาเป็น

ระบบช่วยใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปดว้ย

ความรวดเร็ว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

58. งานโสตทศันูปกรณ์ไดรั้บการ

สนบัสนุนดา้นนโยบาย และ

งบประมาณท่ีเพียงพอ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

59. เจา้หนา้ท่ีงานโสตทศันูปกรณ์

ใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมและไม่เลือก

ปฏิบติัในการใหบ้ริการ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

60. ผูรั้บบริการมีความพอใจในการ

ไดรั้บการบริการอยา่งรวดเร็วตาม

ก าหนด 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
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ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการแนวทางการพฒันางานบริหารทัว่ไปของ โรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ประเดน็ในการประเมนิ 
ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
ความ 
หมาย 

คน
ที1่ 

คนที ่ 
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

1. ท่านคิดวา่ควรจะปรับปรุงหรือพฒันา 

งานสารบรรณ ของโรงเรียนวชิรวทิยอ์

ยา่งไรจึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานและการบริการใหดี้ 

ยิง่ข้ึนกวา่เดิม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

2. ท่านคิดวา่ควรจะปรับปรุงหรือพฒันา
งานทะเบียน ของโรงเรียนวชิรวทิยอ์ยา่ง
ไรจึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานและการบริการใหดี้ยิง่ข้ึน
กวา่เดิม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

3. ท่านคิดวา่ควรจะปรับปรุงหรือพฒันา 
งานการเงิน ของโรงเรียนวชิรวทิยอ์ยา่ง
ไรจึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานและการบริการใหดี้ยิง่ข้ึน
กวา่เดิม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

4. ท่านคิดวา่ควรจะปรับปรุงหรือพฒันา 
งานการบญัชี ของโรงเรียนวชิรวทิยอ์
ยา่งไรจึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานและการบริการใหดี้
ยิง่ข้ึนกวา่เดิม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

5. ท่านคิดวา่ควรจะปรับปรุงหรือพฒันา
งานประชาสมัพนัธ ์ของโรงเรียน              
วชิรวทิยอ์ยา่งไรจึงจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและการ
บริการใหดี้ยิง่ข้ึนกวา่เดิม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
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ประเดน็ในการประเมนิ 
ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
ความ 
หมาย 

คน
ที1่ 

คนที ่ 
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

6. ท่านคิดวา่ควรจะปรับปรุงหรือพฒันา 
งานโสตทศันูปกรณ์ ของโรงเรียน         
วชิรวทิยอ์ยา่งไรจึงจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและการ
บริการใหดี้ยิง่ข้ึนกวา่เดิม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

7. งานอ่ืน ๆ ท่านคิดวา่ควรจะปรับปรุง
หรือพฒันางานอะไรอีกบา้ง อยา่งไร? 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

 

ค่า IOC แสดงผลการประเมินความสอดคล้อง ของ แบบสอบถามเพื่อการวิจยัเร่ือง แนวทางการ
พฒันางานบริหารทัว่ไปโรงเรียนวชิรวิทย ์ เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีเกณฑ์ในการ
ตดัสินใจของผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี 
 

+1  แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
  0    ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
  -1   แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงค ์
 
 ค่า IOC แสดงผลการประเมินความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม อยูร่ะหวา่ง 0.6-1.00 
   

      ผลจากการตรวจสอบคุณภาพของผูเ้ช่ียวชาญส าหรับการหาค่าคชันีความสอดคลอ้ง ของ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจยัเร่ือง  การศึกษาแนวทางการพฒันางานบริหารทัว่ไปโรงเรียนวชิรวิทย ์ 
เชียงใหม่อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  แปลผลออกมาเป็น “ใชไ้ด”้ 
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ภาคผนวก ค 
 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการศึกษา 
 

หาความเช่ือมัน่ (Reliability) การศึกษาแนวทางการพฒันางานบริหารทัว่ไป 
โรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
การหาความเช่ือมัน่ (Reliability)  โดยใชสู้ตร 

การค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ครอนบดั (Conbach Alpha) 
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FREQUENCIES VARIABLES=Position Sex Age education   /ORDER=ANALYSIS. 

Frequencies 

Notes 

 Output Created 04-ส.ค.-2561, 16 นาฬิกา 32 นาที 

Comments  

Input Data D:\2561\ALPHA\data 20.sav 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 
Data File 

20 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data. 

 Syntax FREQUENCIES 
VARIABLES=Position Sex Age 
education 
  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources Processor Time 0:00:00.000 

Elapsed Time 0:00:00.004 

[DataSet0] D:\2561\ALPHA\data 20.sav 

Statistics 

  ต าแหน่ง  เพศ อาย ุ การศึกษา  
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N Valid 20 20 20 20 

Missing 0 0 0 0 

 

Frequency Table 

ต าแหน่ง 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ครูโรงเรียนสารสาสน์วิ
เทศน์เชียงใหม่ 

2 10.0 10.0 10.0 

นกัเรียนโรงเรียนสารสาสน์ 
วเิทศน์เชียงใหม่ 

2 10.0 10.0 20.0 

ผูป้กครองนกัเรียน 
โรงเรียนโรงเรียนสารสาสน์ 
วเิทศน์เชียงใหม่ 

 

2 10.0 10.0 30.0 

เจา้หนา้ท่ีงานธุรการ 
โรงเรียนสารสาสน์ 
วเิทศน์เชียงใหม่ 
 

14 70.0 70.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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เพศ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ชาย 10 50.0 50.0 50.0 

หญิง 10 50.0 50.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

อายุ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ต ่ากวา่ 25ปี 18 90.0 90.0 90.0 

25-35ปี 2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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การศึกษา  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid มธัยมศึกษา 8 40.0 40.0 40.0 

ปริญญาตรี 12 60.0 60.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

RELIABILITY   /VARIABLES=a1.1 a1.2 a1.3 a1.4 a.1.5 a1.6 a1.7 a1.8 a1.9 a1.10 a2.1 a2.2 a2.3 

a2.4 a2.5 a2.6 a2.7 a2.8 a2.9 a.2.10 a3.1 a3.2 a3.3     a3.4 a3.5 a3.6 a3.7 a3.8 a3.9 a3.10 a4.1 a4.2 

a4.3 a4.4 a4.5 a4.6 a4.7 a4.8 a4.9 a4.10 a5.1 a5.2 a5.3 a5.4 a5.5 a5.6 a5.7 a5.8 a5.9 a5.10 a6.1 

a6.2 a6.3 a6.4 a6.5 a6.6 a6.7 a6.8 a6.9 a6.10   /SCALE('ALL VARIABLES') ALL   

/MODEL=ALPHA   /SUMMARY=TOTAL. 

Reliability 
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Notes 

 Output Created 04-ส.ค.-2561, 16 นาฬิกา 33 นาที 

Comments  

Input Data D:\2561\ALPHA\data 20.sav 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 
Data File 

20 

Matrix Input  

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure. 
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 Syntax RELIABILITY 

  /VARIABLES=a1.1 a1.2 a1.3 a1.4 
a.1.5 a1.6 a1.7 a1.8 a1.9 a1.10 a2.1 
a2.2 a2.3 a2.4 a2.5 a2.6 a2.7 a2.8 
a2.9 a.2.10 a3.1 a3.2 a3.3 a3.4 a3.5 
a3.6 a3.7 a3.8 a3.9 a3.10 a4.1 a4.2 
a4.3 a4.4 a4.5 a4.6 a4.7 a4.8 a4.9 
a4.10 a5.1 a5.2 a5.3 a5.4 a5.5 a5.6 
a5.7 

a5.8 a5.9 a5.10 a6.1 a6.2 a6.3 a6.4 
a6.5 a6.6 a6.7 a6.8 a6.9 a6.10 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

Resources Processor Time 0:00:00.016 

Elapsed Time 0:00:00.017 

 

[DataSet0] D:\2561\ALPHA\data 20.sav 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

งานสารบรรณ 230.9000 108.516 .438 .865 

งานสารบรรณ 231.0000 113.263 .000 .872 

งานสารบรรณ 231.6000 110.989 .214 .869 

งานสารบรรณ 231.6000 106.253 .667 .862 

งานสารบรรณ 231.1000 113.147 .022 .871 

งานสารบรรณ 230.8000 116.905 -.297 .877 

งานสารบรรณ 231.6000 106.253 .667 .862 

งานสารบรรณ 231.0000 113.263 .000 .872 

งานสารบรรณ 231.1000 109.042 .450 .865 

งานสารบรรณ 231.5000 107.526 .458 .865 

งานทะเบียน 231.1500 113.924 -.061 .871 

งานทะเบียน 230.7500 108.934 .430 .866 

งานทะเบียน 231.1000 110.621 .284 .868 

งานทะเบียน 230.7500 110.829 .194 .869 

งานทะเบียน 231.1000 110.621 .284 .868 
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งานทะเบียน 231.1000 109.042 .450 .865 

งานทะเบียน 231.6000 106.253 .667 .862 

งานทะเบียน 231.2500 112.618 .068 .871 

งานทะเบียน 231.1000 110.621 .284 .868 

งานทะเบียน 231.6000 111.200 .195 .869 

งานการเงิน 231.0500 106.682 .628 .863 

งานการเงิน  230.8000 112.168 .089 .871 

งานการเงิน 231.6500 110.976 .217 .869 

งานการเงิน 231.6000 106.147 .677 .862 

งานการเงิน 231.1000 113.042 .018 .872 

งานการเงิน 230.9500 118.366 -.402 .879 

งานการเงิน 231.6000 106.147 .677 .862 

งานการเงิน 230.8000 112.168 .089 .871 

งานการเงิน 231.1000 105.884 .637 .862 

งานการเงิน 231.4500 105.103 .583 .862 

งานการบญัชี 231.2000 114.168 -.084 .872 

งานการบญัชี 230.8500 110.134 .347 .867 

งานการบญัชี 231.0500 110.155 .294 .867 

งานการบญัชี 230.6500 109.292 .376 .866 
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งานการบญัชี 231.0500 110.155 .294 .867 

งานการบญัชี 231.1000 105.884 .637 .862 

งานการบญัชี 231.6000 106.147 .677 .862 

งานการบญัชี 231.3000 110.642 .241 .868 

งานการบญัชี 231.0500 110.155 .294 .867 

งานการบญัชี 231.6500 113.397 -.008 .872 

งานประชาสัมพนัธ์ 231.0500 106.682 .628 .863 

งานประชาสัมพนัธ์ 230.8000 112.168 .089 .871 

งานประชาสัมพนัธ์ 231.6500 110.976 .217 .869 

งานประชาสัมพนัธ์ 231.6000 106.147 .677 .862 

งานประชาสัมพนัธ์ 231.1000 113.042 .018 .872 

งานประชาสัมพนัธ์ 230.9500 118.366 -.402 .879 

งานประชาสัมพนัธ์ 231.6000 106.147 .677 .862 

งานประชาสัมพนัธ์ 230.8000 112.168 .089 .871 

งานประชาสัมพนัธ์ 231.1000 105.884 .637 .862 

งานประชาสัมพนัธ์ 231.4500 105.103 .583 .862 

งานโสตทศันอุปกรณ์ 231.2000 114.168 -.084 .872 

งานโสตทศันอุปกรณ์ 230.8500 110.134 .347 .867 

งานโสตทศันอุปกรณ์ 231.0500 110.155 .294 .867 
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งานโสตทศันอุปกรณ์ 230.6500 109.292 .376 .866 

งานโสตทศันอุปกรณ์ 231.0500 110.155 .294 .867 

งานโสตทศันอุปกรณ์ 231.1000 105.884 .637 .862 

งานโสตทศันอุปกรณ์ 231.6000 106.147 .677 .862 

งานโสตทศันอุปกรณ์ 231.3000 110.642 .241 .868 

งานโสตทศันอุปกรณ์ 231.0500 110.155 .294 .867 

งานโสตทศันอุปกรณ์ 231.6500 113.397 -.008 .872 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.869 60 

 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ไดค้่า Alpha = 0.869 แสดงว่า
ผูต้อบแบบสอบถาม การศึกษาแนวทางการพฒันางานบริหารทัว่ไป โรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีค่าความเช่ือมัน่ระดบัสูง หรือผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นใน
ทิศทางเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

ภาคผนวก ง  
 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 
เร่ือง  การศึกษาแนวทางการพัฒนางานบริหารทัว่ไปโรงเรียนวชิรวทิย์  เชียงใหม่ 

อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
--------------------- 

ค าช้ีแจง  ในการตอบแบบสอบถาม  
 1.ผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 
 1. ผูบ้ริหารโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ 
 2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ 
 3. ครูโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ 
 4. นกัเรียนโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ 
 5. ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ 
 6. เจา้หนา้ท่ีงานธุรการโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ 
 2. แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อการศึกษาแนวทางการพฒันางานบริหารทัว่ไปโรงเรียนวชิ
รวิทย ์เชียงใหม่ สังกดัส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1 ค าตอบท่ีไดจ้ะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันางานบริหารทัว่ไปของโรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ ไม่มีผลกระทบต่อสภาพ
ในการท างานของท่านแต่อยา่งใด ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามจนครบทุกตอน 
 3.แบบสอบถามฉบบัน้ีมี 3ตอน ประกอบดว้ย  
  ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัสภาพปัญหางานบริหารทัว่ไปโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ 
  ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพฒันางานบริหารทั่วไปโรงเรียนวชิรวิทย ์
เชียงใหม่ 
 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่คงไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี จึงขอขอบพระคุณ มา ณ 
โอกาสน้ี 
       ฉัตรชัย ตันตรานนท์ 
                นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
               มหาวทิยาลยัราชภัฎเชียงใหม่ 
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ตอนที ่1   สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงใน     หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่าน
มากท่ีสุด 

1. ต าแหน่ง / สถานะในปัจจุบนั 
     ผูบ้ริหารโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ 
      คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ 
    ครูโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่   นกัเรียนโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม ่
    ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ 
    เจา้หนา้ท่ีงานธุรการโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ 

2. เพศ 
    ชาย               หญิง 

3.  อาย ุ
    ต  ่ากวา่ 25ปี    25-35ปี 
    36-45ปี    มากกวา่ 45ปี 

4. ระดบัการศึกษา 
    ประถมศึกษา    มธัยมศึกษา 
    ปริญญาตรี    สูงกวา่ปริญญาตรี 
    อ่ืนๆ................................. 
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ตอนที่ 2 สภาพและปัญหาการบริหารงานบริหารทัว่ไปของโรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ อ.เมือง               
จ.เชียงใหม่ 
ค าช้ีแจงโปรดพิจารณาขอ้ความตามรายการ แลว้พิจารณาท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องระดบัของ
ปัญหาท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านใน 5 ระดบัไดแ้ก่ 
 5 = การปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด  
 4 = การปฏิบติัในระดบัมาก 
 3 = การปฏิบติัในระดบัปานกลาง  
 2 = การปฏิบติัในระดบันอ้ย 
 1 = การปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 

รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

1.งานสารบรรณ 

1. เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณใหก้ารตอ้นรับ ให้

ความสะดวก   อยา่งเสมอตน้เสมอปลายทุกคร้ัง 
     

2. เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณทุกคนสามารถให้

ค  าแนะน าอ่ืน แก่ผูรั้บบริการนอกเหนือจากงาน

หนา้ท่ีของตนเองได ้

     

3. เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณมีระบบจดัท า

ทะเบียนรับ-ส่ง  หนงัสือใหเ้ป็นปัจจุบนั และมี

ความรวดเร็วในการท างาน 

     

4. เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณมีอธัยาศยัไมตรีท่ี
เป็นมิตรและ เตม็ใจให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบังานท่ี 
เก่ียวขอ้ง 

     

5. เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณมีความกระตือรือร้น

ในการปฏิบติัและพฒันางานของตนอยูเ่สมอ 
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รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

6. เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณมีจ านวนเหมาะสม

กบังาน 
     

7. เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณใหค้วามเท่าเทียมกนั

ในการ ใหบ้ริการผูบ้ริหาร ครู บุคลากร 

นกัเรียนและผูป้กครอง 

     

8. เจา้หนา้ท่ีสารบรรณใหบ้ริการอยา่งเป็นธรรม

ในกรณีมี ป้ายบอกใหป้ฏิบติั แลว้ผูรั้บบริการ

ไม่ปฏิบติัตาม 

     

9. ผูรั้บบริการไดรั้บบริการดา้นงานธุรการทุก

เร่ืองจน ส าเร็จ ณ จุดเดียว ตามหลกัการ One 

stop services 

     

10. มีระบบการส่ือสารหรือกิจกรรมต่าง ๆ

เก่ียวกบังานสารบรรณใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบ

อยา่งต่อเน่ือง 

     

2.งานทะเบียน 

11. เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียนมีไมตรี ใหก้าร

ตอ้นรับท่ีดีและมี การปฏิบติัต่อทุกคนอยา่งเท่า

เทียม 
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รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

12. เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียนสามารถช้ีแจง 
แนะน า ตลอดจนตอบขอ้ซกัถามต่อผูรั้บบริการ
ได ้   

     

13. เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียนให้บริการแลว้เสร็จ
ตามเวลาท่ีก าหนด 

     

14. เจา้หนา้ท่ีทะเบียนยนิดีและเตม็ใจต่อการให้
ค  าปรึกษาและเสนอแนะแก่ผูรั้บบริการ 

     

15. เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียนมีจ านวนพอเพียงกบั
งาน 

     

16. เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียนมีระบบการการ
จดัเก็บเอกสารและระบบการคน้หาท่ีทนัสมยั
รวดเร็ว 

     

17. เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียนให้บริการแก่ทุกคน
อยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือกปฏิบติั 

     

18. เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียน.มีการประชาสัมพนัธ์

ข่าวสารหรือกิจกรรมต่าง ๆ ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งได้

ทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

     

19. เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียนมีความรู้

ความสามารถในงาน และสามารถแกไ้ข

ขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยความ

เตม็ใจ 
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รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

20. เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียนมีการปรับปรุงและ

พฒันาวธีิการท างานตามขอ้เสนอแนะจาก

ผูเ้ก่ียวขอ้งเสมอ 

     

3.งานการเงิน 

21. เจา้หนา้ท่ีการเงินสามารถช้ีแจง แนะน า 

ตลอดจนตอบขอ้ซกัถามต่อผูรั้บบริการไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

     

22. เจา้หนา้ท่ีงานการเงินสามารถจดัระบบการ

ใหบ้ริการ แลว้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
     

23. เจา้หนา้ท่ีการเงินมีความรู้ ความสามารถ 

และเช่ียวชาญในงานของตน 
     

24. เจา้หนา้ท่ีการเงินของโรงเรียนมีจ านวน

พอเพียงต่อ การใหบ้ริการ 
     

25. เจา้หนา้ท่ีการเงินมีระบบการจดัการท่ี

เหมาะสมและสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้

อยา่งทนัท่วงที 

     

26. เจา้หนา้ท่ีการเงินใหค้วามเท่าเทียมและไม่

เลือกปฏิบติั  ในการใหบ้ริการ 
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รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

27. ผูรั้บบริการไดรั้บบริการท่ีดีและมีมาตรฐาน

ทุกคร้ัง 
     

28. มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารหรือกิจกรรม

ต่าง ๆ ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบอยา่งต่อเน่ือง 

     

29. ผูรั้บบริการไดรั้บความสะดวกและพอใจ

เป็นส่วนใหญ่ 
     

30. มีการส ารวจความตอ้งการและพฒันางาน

ของฝ่ายอยา่งสม ่าเสมอ 
     

4.งานการบัญชี 

31. เจา้หนา้ท่ีการบญัชีมีความรู้ความสามารถใน

งาน และใหก้ารบริการแลว้เสร็จตามเวลาท่ี

ก าหนด 

     

32. เจา้หนา้ท่ีการบญัชีสามารถช้ีแจง แนะน า

ตลอดจนตอบขอ้ซกัถามต่อผูรั้บบริการได ้
     

33. เจา้หนา้ท่ีการบญัชีมีการตอ้นรับและปฏิบติั

ต่อผูบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ 
     

34. เจา้หนา้ท่ีการบญัชีทุกคนสามารถใหบ้ริการ

งานดา้นค าปรึกษาเก่ียวกบังานของตนได ้
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รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

35. เจา้หนา้ท่ีการบญัชีมีการจดัระบบการเก็บ

เอกสารและการคน้หาเป็นระบบสะดวก และ

รวดเร็วต่อการใหค้  าปรึกษาเร่ืองต่างๆเพิ่มเติม 

     

36. เจา้หนา้ท่ีการบญัชีปฏิบติังานไดร้วดเร็ว

และไม่เลือกปฏิบติัใหแ้ก่ผูรั้บบริการทุกคน 
     

37. เจา้หนา้ท่ีการบญัชีมีจ านวนเหมาะสมกบั

ปริมาณงาน ของโรงเรียน 
     

38. เจา้หนา้ท่ีการบญัชีมีการพฒันางานดา้น

บริการเสมอ 

     

39. มีการประชาสัมพนัธ์กฎ ระเบียบ ข่าวสาร

หรือกิจกรรมต่าง ๆ ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบ

ต่อเน่ือง 

     

40. เจา้หนา้ท่ีการบญัชีมีวสิัยทศัน์ สามารถ

ปรับปรุงงานและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดไดเ้สมอ 

     

5.งานการประชาสัมพนัธ์ 

41. งานการประชาสัมพนัธ์ใหก้ารตอ้นรับและ

ใหข้อ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจุบนัถูกตอ้ง

และสม ่าเสมอ 
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รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

42. งานการประชาสัมพนัธ์สามารถช้ีแจง 

แนะน าตลอด จนตอบขอ้ซกัถามต่อผูรั้บบริการ

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ  รวดเร็ว 

     

43. งานการประชาสัมพนัธ์มีการส ารวจความ

ตอ้งการ ความพึงพอใจเพื่อการพฒันางานอยา่ง

ต่อเน่ือง 

     

44. งานการประชาสัมพนัธ์สามารถใหบ้ริการ

ขอ้มูลข่าวสารในหลากหลายรูปแบบ 

     

45. เจา้หนา้ท่ีงานงานการประชาสัมพนัธ์มีการ

จดัระบบการเก็บเอกสารและการคน้หาขอ้มูลท่ี

ทนัสมยั 

     

46. เจา้หนา้ท่ีการประชาสัมพนัธ์มีการพฒันา

ตนเองและพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 

     

47. เจา้หนา้ท่ีงานการประชาสัมพนัธ์มีจ านวน

เหมาะสมกบัปริมาณของงาน 

     

48. เจา้หนา้ท่ีงานการประชาสัมพนัธ์สามารถให้

ความช่วยเหลือใหบ้ริการอยา่งเป็นธรรมในกรณี

มีป้ายบอก 

     

49. ผูบ้ริการไดรั้บความสะดวกและมีความพึง

พอใจในการติดต่อประสานงานทุกคร้ัง 
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รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

50. งานการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนจดัท าแฟ้ม

สารนิเทศภาพข่าวและภาพ กิจกรรมของ 

     

6.งานโสตทัศนูปกรณ์      

51. งานโสตทศันูปกรณ์มีวสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ

พอเพียงและเหมาะสมต่อการใหบ้ริการ 

     

52. งานโสตทศันูปกรณ์มีการตอ้นรับอยา่งดี

และมีระเบียบ แนวปฏิบติัการใชบ้ริการ

โสตทศันูปกรณ์ 

     

53. งานโสตทศันูปกรณ์มีระเบียบกฎเกณฑก์าร

ขอรับ บริการท่ีชดัเจนและผูข้อรับบริการไดรั้บ

ความสะดวกต่อการปฏิบติังาน 

     

54. งานโสตทศันูปกรณ์สามารถช้ีแจง แนะน า 

ตลอดจนตอบขอ้ซกัถามต่อผูรั้บบริการได้

ทนัท่วงที 

     

55. งานโสตทศันูปกรณ์สามารถใหค้วาม

ช่วยเหลือต่อ ผูรั้บบริการดว้ยความรวดเร็ว ตาม

ก าหนด 

     

56. งานโสตทศันูปกรณ์มีการตอ้นรับและมี

เจา้หนา้ท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
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รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

57. เจา้หนา้ท่ีงานโสตทศันูปกรณ์มีการจดัระบบ

การเก็บเอกสารและการคน้หาเป็นระบบช่วยให้

การปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว 

     

58. งานโสตทศันูปกรณ์ไดรั้บการสนบัสนุน

ดา้นนโยบาย และงบประมาณท่ีเพียงพอ 

     

59. เจา้หนา้ท่ีงานโสตทศันูปกรณ์ใหบ้ริการ

อยา่งเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบติัในการ

ใหบ้ริการ 

     

60. ผูรั้บบริการมีความพอใจในการไดรั้บการ

บริการอยา่งรวดเร็วตามก าหนด 

     

 

ตอนที ่3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ 
1. ท่านคิดวา่มีปัญหาการปฏิบติังานอยา่งไร และควรจะปรับปรุงหรือพฒันา งานสารบรรณ 

ของโรงเรียนวชิรวทิยอ์ยา่งไรจึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและการบริการ
ใหดี้ยิง่ข้ึนกวา่เดิม
............................................................................................................................................ 

2. ท่านคิดวา่มีปัญหาการปฏิบติังานอยา่งไร และควรปรับปรุงหรือพฒันา งานทะเบียน ของ
โรงเรียนวชิรวทิยอ์ยา่งไรจึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและการบริการใหดี้
ยิง่ข้ึนกวา่เดิม 
.............................................................................................................................................. 

3. ท่านคิดวา่มีปัญหาการปฏิบติังานอยา่งไร และควรปรับปรุงหรือพฒันา งานการเงิน ของ 
     โรงเรียนวชิรวทิยอ์ยา่งไรจึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและการบริการใหดี้ 
       ยิง่ข้ึนกวา่เดิม 

...............................................................................................................................................  
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4. ท่านคิดวา่มีปัญหาการปฏิบติังานอยา่งไร และควรปรับปรุงหรือพฒันา งานการบญัชี ของ 
      โรงเรียนวชิรวทิยอ์ยา่งไรจึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและการบริการใหดี้  
       ยิง่ข้ึนกวา่เดิม 

............................................................................................................................................... 
5. ท่านคิดวา่มีปัญหาการปฏิบติังานอยา่งไร และควรปรับปรุงหรือพฒันา งานประชาสัมพนัธ์ 

ของโรงเรียนวชิรวทิยอ์ยา่งไรจึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและการบริการ 
   ใหดี้ยิง่ข้ึนกวา่เดิม 

............................................................................................................................................... 
6. ท่านคิดวา่มีปัญหาการปฏิบติังานอยา่งไร และควรปรับปรุงหรือพฒันา งาน

โสตทศันูปกรณ์ของโรงเรียนวชิรวทิยอ์ยา่งไรจึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
และการบริการใหดี้ ยิง่ข้ึนกวา่เดิม 
............................................................................................................................................. 

7. งานอ่ืนๆ ท่านคิดวา่ควรจะปรับปรุงหรือพฒันางานอะไรอีกบา้ง อยา่งไร? 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก จ  

 
 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ 
เร่ือง การศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารงานบริหารทัว่ไปโรงเรียนวชิรวทิย์  เชียงใหม่  

อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
 
 ค าช้ีแจง 
  แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกน้ีจดัท าข้ึนมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการ

พฒันาการบริหารงานบริหารทัว่ไปโรงเรียนวชิรวิทย ์ เชียงใหม่ ค  าตอบท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อ

การพฒันาโรงเรียนวชิรวิทย ์ เชียงใหม่อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยประชากรกลุ่มเป้าหมายใน

การสัมภาษณ์ประกอบด้วย ผูบ้ริหารโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษา  บุคลากรท่ีปฏิบติังาน

ธุรการของ โรงเรียนวชิรวทิย ์เชียงใหม่ 

  ผูว้ิจยัหวงัว่าคงจะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ 

โอกาสน้ี 

 

       นายฉตัรชยั  ตนัตรานนท ์

          นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

            มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 
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การสัมภาษณ์เชิงลกึ  ส าหรับผูบ้ริหารคณะกรรมการสถานศึกษา  บุคลากรท่ีปฏิบติังานธุรการ 

  1. วธีิปรับปรุงปรับปรุงหรือพฒันา งานการเงิน ของโรงเรียนวชิรวทิยอ์ยา่งไรจึงจะช่วยเพิ่ม   
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและการบริการให้ดียิง่ข้ึน 
  2. วธีิปรับปรุงปรับปรุงหรือพฒันา งานทะเบียน ของโรงเรียนวชิรวทิยอ์ยา่งไรจึงจะช่วยเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและการบริการให้ดียิง่ข้ึนกวา่เดิม 
  3. ท่านคิดวา่ควรจะปรับปรุงหรือพฒันา งานสารบรรณ ของโรงเรียนวชิรวทิยอ์ยา่งไรจึงจะ 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและการบริการให้ดียิง่ข้ึนกวา่เดิม 
  4. ท่านคิดวา่ควรจะปรับปรุงหรือพฒันา งานการบญัชี ของโรงเรียนวชิรวทิยอ์ยา่งไรจึงจะ 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและการบริการให้ดียิง่ข้ึนกวา่เดิม 
  5. ท่านคิดวา่ควรจะปรับปรุงหรือพฒันา งานประชาสัมพนัธ์ ของโรงเรียนวชิรวทิยอ์ยา่งไรจึง  
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและการบริการใหดี้ยิง่ข้ึนกวา่เดิม 
  6. ท่านคิดวา่ควรจะปรับปรุงหรือพฒันา งานโสตทศันูปกรณ์ ของโรงเรียนวชิรวทิยอ์ยา่งไร 
จึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและการบริการใหดี้ยิง่ข้ึนกวา่เดิม 
.  

 
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
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