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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาวิธีการและแนวทางการบริหารงานด้านธุรการของส านักงานเขตบางรัก
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านธรุการของส านักงานเขตบางรักให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนามเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ใหข้้อมูลส าคญั จ านวน 12 คน ผลการวิจัยพบว่าจากการสมัภาษณ์สรปุผลการสมัภาษณ์
ได้ดังนี้ (1) วิธีการและแนวทางในการบริหารงานธุรการของส านักงานเขตบางรัก มีการด าเนินงานท่ีเปน็ไปตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานธรุการ โดยส านักงานข้าราชการกรงุเทพมหานคร (กก.) เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด (2) ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานดา้นธุรการของส านักงานเขตบางรัก 
ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของเจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงานด้านธุรการ ปัญหาในเรื่องของ
บุคลากร จ านวนบคุลากรไมเ่พียงพอต่อการปฏิบัติงาน ปญัหาในเรือ่งของระบบงานสารบรรณ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานยัง
ขาดความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับงานสารบรรณ (3) แนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรค และพัฒนางานด้านธุรการ
ของส านักงานเขตบางรักมีประเดน็ด้านความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ ควรมีการจัดอบรม สัมมนา
ในการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานธุรการอย่างสม่ าเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
ด้านการเพิม่ประสิทธิภาพให้กับเจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานด้านธุรการ น าเทคโนโลยี สารสนเทศใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้กับงาน
ธุรการในทุกด้าน เพื่อความรวดเรว็ และถูกต้องในการปฏิบตัิงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดการใช้เอกสารเปลี่ยนมา
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดเกบ็ข้อมูลและเอกสารด้านการสร้างจิตส านึกให้กับเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานด้านธุรการให้เห็น
ความส าคญัในการตระหนักถึงประโยชน์ส่วนร่วมขององค์การที่มีผลต่อตัวเจ้าหน้าท่ีเองโดยมองว่าเป็นส่วนหน่ึงของ
องค์การถ้าสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ดีองค์การก็จะไดร้ับผลดเีช่นกัน มีการประเมินประสิทธิภาพของเจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน
ด้านธุรการ เพื่อการพัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการปฏิบัตริาชการ เพื่อให้ประโยชน์อ่ืนแก่ข้าราชการ เพื่อเป็นการ
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เช่น การเลือ่นต าแหน่ง การย้าย สับเปลี่ยน หมุนเวียน เจ้าหน้าท่ีในองค์การ จะท าให้รู้ว่าการ
ท างานนัน้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การหรือไม่อีกด้วย       
 
ค าส าคัญ : การบริหารงานด้านธุรการ 
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บทน า  

 กรุงเทพมหานคร (2562) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีหน่วยงานในการปกครองระดับ
ส านักงานเขต จ านวน 50 เขต ส านักจ านวน 21 ส านัก หน่วยงานพาณิชย์และโรงพยาบาลในสังกัด โดยมีการก าหนด
อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตมีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการปกครอง  การทะเบียน  การจดัท าแผนพัฒนาเขต  การจัดให้
มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า และทางระบายน้ า  การจดัให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ 
การสาธารณูปโภค และการก่อสรา้งอื่นๆ การสาธารณูปการ  การสง่เสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ  การส่งเสรมิ
การลงทุน  การส่งเสรมิการท่องเทีย่ว  การจัดการศึกษา  การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคณุภาพชีวติ  การบ ารุงรักษา
ศิลปะ  จารตีประเพณี  ภมูิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์  การปรับปรุงแหล่ง
ชุมชนแออัดและการจดัการเกี่ยวกบัท่ีอยู่อาศัย  การจัดให้มีและบ ารงุรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  การส่งเสริมกีฬา  
การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  การส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของราษฎร  การ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ  และสาธารณสถานอ่ืนๆ การคุ้มครอง 
ดูแลบ ารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การผังเมือง  การวิศวกรรมจราจร  การ
ดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  การควบคมุอาคาร  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน  การจัดการสิ่งแวดลอ้มและมลพิษต่างๆ การจัดเก็บรายได้  การบังคับการ
ให้เป็นไปตามข้อบัญญตัิกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร  และ
หน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 หนา้ที่ภายในส านักงานเขตจะแบ่งหน้าท่ีรับผดิชอบ ดังนี้ 
 ฝ่ายปกครอง  มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง (ได้แก่ ทะเบียนพินัยกรรม ทะเบียน
มูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมสัยิดอสิลาม ทะเบียนศาลเจ้า ทะเบียนสัตว์พาหนะ ทะเบียนนติิกรรม) การฌาปนกิจ
สงเคราะห์ การสอบสวนรบัร้องบคุคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การท าประชามติและประชา
พิจารณ์ การจัดท าแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผูบ้ริโภคการบริหารและบริการข้อมลูข่าวสารของทางราชการ การ
บริหารงานบุคคล และสวสัดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ การประชุม งาน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานลูกเสือชาวบ้าน งานมวลชน งานเขตเคลื่อนที่ งานสภาเขต งานราชการส่วน
ภูมิภาค งานยุทธศาสตร์ นโยบายและและการติดตามประเมินผล งานบริหารงานท่ัวไป งานสารบรรณและธุรการ งาน
ช่วยอ านวยการและเลขานุการ งานพิธีกร งานดุแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะกลาง งาน
สารสนเทศ งานราชการประจ าทั่วไปของส านักงานเขต งานท่ีไมไ่ด้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
และหน้าท่ีอื่นเกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
 ฝ่ายทะเบยีน  มีอ านาจหน้าท่ีเกีย่วกับทะเบียนราษฎร ทะเบยีนบัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนแรงงานต่าง
ด้าว สัญชาติ ทะเบียนทั่วไป (ได้แก่ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนช่ือบุคคล) การควบคมุ ดูแลศูนย์บริการจุดเดียวเบด็เสร็จ 
(One Stop Service) การจดัท าบญัชีรายชื่อผู้มสีิทธิเลือกตั้งและการพิจารณาก าหนดหน่วยเลือกตั้ง การด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบและหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
 ฝ่ายโยธา  มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการก่อสร้าง  การซ่อมแซม  และการปรับปรุงโรงเรียน  ถนน  ตรอก  ซอย  
ทางเท้า  ผิวจราจร  สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า  การพิจารณาอนุญาต
กระท าการต่างๆ ในท่ีสาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค การเวนคืนและจดักรรมสิทธ์ิในที่ดินท่ีอยู่ในโครงการพื้นที่
ปิดล้อมของส านักงานเขต  เพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน  ตรอก ซอย การดูแลรักษาท่ีสาธารณะและที่ของเอกชนท่ี
ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์รว่มกัน  การบ ารุงดูแลรักษา คู  คลอง  ทางหรือท่อระบายน้ า  สะพานข้ามคลอง  การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม  รว่มมือกับส านักผังเมืองในการวางและจัดท าผังเมืองประเภทต่างๆ  การควบคุมอาคาร
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ตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ  การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดิน การ
ก าหนดพื้นที่ท่ีจะจัดรูปที่ดินกรณทีี่เป็นพ้ืนท่ีเฉพาะภายในเขต การจัดท า ติดตั้ง ซ่อมแซมและดูแลรักษาความสะอาดป้าย
ช่ือซอย ป้ายจราจรและกระจกมองโค้ง  การทาสีขอบคันหิน  การทาสีตีเส้น  รวมถึงเส้นทแยงเหลือง  การจัดท าคัน
ชะลอความเร็ว  การติดตั้ง guard-rail  อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน  และรวมถึงการส ารวจ ออกแบบ หรือ
ประมาณราคาเพื่อของบประมาณ  การบริหารงบประมาณ การจัดหาพัสดุ  การควบคมุการก่อสร้าง ซ่อมแซม  ปรับปรุง 
หรือบ ารุงรักษาตามสัญญาหรืออ านาจหน้าท่ีที่รับผดิชอบด้วย  และหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  มอี านาจหน้าที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาล  สถานท่ีและการ
ประกอบกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ  การสุขาภิบาลตลาด  สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร  การ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  การสุขาภบิาลทั่วไปใหไ้ด้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ  การควบคุมดูแลการ
จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  การควบคมุมลพิษ  การพัฒนา ควบคุมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม  การ
เสรมิสร้างศักยภาพผู้บรโิภคและสร้างหรือขยายเครือข่ายการมสี่วนรว่มในการคุ้มครองผู้บรโิภคดา้นสาธารณสุข  การ
ก าจัดแมลงและสัตว์น าโรค  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  การควบคุมจดัการ  ก าจดั  ห้าม  ป้องกันและระงับเหตุ
ร าคาญที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานท่ีเอกชน  การอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง  การออกใบอนุญาต
สุสานและฌาปนสถาน  สถานีบรกิารน้ ามันเช้ือเพลิง  การปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายตา่งๆ  เช่น  กฎหมายว่าด้วยอาหาร  
การใช้สารระเหย  คุ้มครองผูไ้มส่บูบุหรี่  โรงงาน  เป็นต้น  และหนา้ที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 ฝ่ายรายได้  มีอ านาจหน้าท่ีเกีย่วกับการด าเนินการจดัเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร (ได้แก่  ภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเช่า  ค่าบริการ  และรายได้อื่นๆ  ตามที่ได้รบัมอบหมาย)  การสืบทรัพยผ์ู้ค้างช าระภาษีท่ีอยู่ใน
พื้นที่เขต  การด านินคดีแกผู่้ค้างช าระภาษี  การจัดท าทะเบียนควบคุมการจดัเก็บรายได้  การจัดท าสถิติการจัดเก็บ
รายได้แตล่ะประเภท  การรายงานการจัดเก็บภาษี  และหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเปน็
ระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม  การเก็บขนมลูฝอย  (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ าเจ้าพระยา  เรือท่องเที่ยว 
และเรือสินค้า)  การสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ ามัน  การจัดเก็บค่าธรรมเนียม  การเก็บขนมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล  
การปลูก ดูแลและบ ารุงรักษาต้นไม้  การพิจารณาอนุญาตตัดและขดุย้ายต้นไม้ในท่ีสาธารณะ  การจดัท าแผนการปลูก
ต้นไม้และพื้นท่ีสเีขียวในพ้ืนท่ีเขตที่รับผิดชอบ  การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน  สถานท่ีที่มีความส าคญั
ทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม  การสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  และหน้าท่ีอืน่ท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 
 ฝ่ายการศึกษา  มีอ านาจหน้าท่ีเกีย่วกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป  การงบประมาณ  การเงิน  การบัญชี
และการพสัดุ  การปฏิบัตติามพระราชบัญญตัิการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  งานกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษา 
(ได้แก่ การจดัตั้งกลุม่ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด  แต่งตั้งผู้บังคบับัญชาลูกเสือและยุวกาชาต ทะเบียนลูกเสือและยุว
กาชาด) ตรวจเยีย่มโรงเรียน  จดัพิธีการ  และกิจกรรมตา่งๆ ของโรงเรียน  ด าเนินการเกี่ยวกับการเจา้หน้าท่ี  สวัสดิการ  
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์  และบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการครูและลูกจ้างของโรงเรียนและข้าราชการครูในฝ่ายการศึกษา  
การเลือกตั้ง อ.ก.ก. ข้าราชการคร ู การเลือกตั้งกรรมการคุรสุภา  การนิเทศการศึกษา  การด าเนินการเกี่ยวกับการส่ง
ข้าราชการครเูข้ารับการฝึกอบรม  การประชุม  สมัมนา  การนเิทศและตรวจเยีย่ม  การสนับสนุนงานวิชาการ  วิจัย  
ประเมินผลโครงการและเผยแพร่งานข้อมูลทางการศึกษา  จัดท ารายงานและเผยแพร่การประสานงานวิชาการระหว่าง
โรงเรียน  กลุ่มโรงเรียน  ด าเนินงานศูนย์วิชาการเขต  และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
 ฝ่ายการคลัง  มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการงบประมาณ  การเงิน  การบัญชี  และการพสัดุที่เบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณกรุงเทพมหานคร  เงนิอุดหนุนรัฐบาล  เงินนอกงบประมาณและเงินอ่ืนใด (ได้แก่  การเงินรับ  การเบิก
จ่ายเงิน  การน าส่งเงินต่อคลังกรุงเทพมหานคร  การเก็บรักษาเงิน  การจัดท าสรรพบัญชีและทะเบียนต่างๆ  การ
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ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย  การจัดท างบเดือนแสดงรายการจ่ายเงินของหน่วยงาน  การจัดท ารายงานทางการเงินตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อการบริหาร  การตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยงาน  
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การควบคุมการจดัท าแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อการบริหาร  การบริหาร
งบประมาณ  การตดิตามผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ  การจดัหาและควบคุมพสัดุ  การควบคมุทรัพย์สิน  การ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐสูร่ะบบอิเล็กทรอนิกส์)  การปฏิบัติงานตามโครงการจดัระบบข้อมูลและข่ายงานระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS)  จ านวน 9 ระบบงาน (ได้แก่  ระบบงานงบประมาณ  ระบบงานการเงิน  
ระบบงานบัญชี  ระบบงานบญัชีทรัพย์สิน  ระบบงานจัดซื้อ  ระบบงานจัดจ้าง  ระบบงานเงินเดือน  ระบบงานบริหาร
คลังพัสดุกลาง  ระบบงานบรหิารน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)  การบริหารข้อมลูและรายงานภาพรวมของงบประมาณ  
การเงิน  การคลัง  การพสัดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน  และหน้าทีอ่ื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 ฝ่ายเทศกิจ  มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  และกฎหมายอื่น
ที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร  การควบคุม  ดแูลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  การ
ส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน  การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  งานนิติการทั่วไป  งานเกี่ยวกบัคดี  และการประสานงานกับเจา้หน้าท่ีต ารวจในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับคดี  และหน้าท่ี
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมทัง้
ทางด้านภายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต เช่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การเสิรมสร้าง
ศักยภาพของผู้น าชุมชน  องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน  การพัฒนาสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย  การจัดให้มีองค์กร
ประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน  การส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน  กองทุนพัฒนาชุมชน  กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง  การปรับปรุงชุมชน  การรื้อย้ายชุมชน  การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเพือ่จัดหาที่อยู่ชั่วคราว  
การส่งเสริมอาชีพ  การจดัหาแหลง่จ าหน่ายผลผลิต  การด าเนินงานเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพ การจดัตั้งศนูย์ส่งเสริมและ
ผู้ประสบภยั การบริการเงินออมครอบครัว การด าเนินการเกี่ยวกับยาเสพตดิ การสงเคราะห์สตรี ผูสู้งอายุ ผู้ด้อยโอกาส  
การสงเคราะห์และคุม้ครองสวสัดภิาพและส่งเสริมความประพฤติเดก็  การควบคุมดูแลการด าเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก
และสถานสงเคราะห ศูนยเ์ยาวชน ห้องสมุด บ้านหนังสือ ศูนย์กีฬาและลานกีฬา การด าเนินการเกี่ยวกบัเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและคนพิการ  การให้บรกิาร และจดักิจกรรมนันทนาการ ด้านดนตรี กีฬา ห้องสมุด ฯลฯ งานสภาเยาวชนเขต  
การอนุรักษ์ส่งเสรมิ เผยแพร่ ฟื้นฟู บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น  งานสภาวัฒนธรรมเขต  งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  การส่งเสรมิการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว การ
สนับสนุนและประสานการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยวและหน้าที่อ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
 โรงเรียนประถมศึกษา  มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยบริหารงานโรงเรียนให้เป็นไป
ตามกฏหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของโรงเรยีน และหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา  มีอ านาจหนา้ที่เกี่ยวกับการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา โดยบริหารงาน
โรงเรียนใหเ้ป็นไป  ตามกฏหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของทางราชการและของโรงเรียนและหน้าทีอ่ื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย  
 
 ส านักงานเขตบางรัก มสี่วนราชการ ดังต่อไปนี ้
   1. ฝ่ายปกครอง 
   2. ฝ่ายทะเบียน 
   3. ฝ่ายโยธา 
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   4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
   5. ฝ่ายรายได ้
   6. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
   7. ฝ่ายการศึกษา 
   8. ฝ่ายการคลัง 
   9. ฝ่ายเทศกิจ 
   10. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
   11. โรงเรียนวัดหัวล าโพง 
   12. โรงเรียนวัดสวนพล ู
   13. โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม 
   14. โรงเรียนวัดม่วงแค 
   15. โรงเรียนวัดแก้วแจม่ฟ้า 
 
 จากท่ีได้กล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบของส านักงานเขต รวมถึงส านักงานเขตบางรัก ในแตฝ่่ายจะมี       
เจ้าพนักงานธุรการ เพื่อที่จะได้ปฏบิัติงานเพ่ือให้งานไดส้ าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดี โดยหน้าท่ีของงานธุรการจะเป็นงานเกี่ยวกับ
งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับ-ส่งหนังสือราชการ การจัดเก็บเอกสารรวบรวมข้อมูล จดัเก็บข้อมูลสถิติ  
ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภณัฑข์องส านักงาน รวมถึงการประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงาน หรือส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ให้บริการข้อมูลแกผู่้มาติดต่อราชการ การวางแผนอตัราก าลัง งบประมาณของหน่วยงาน รวมทั้งจัดการ
เกี่ยวกับการเงินของแต่ละฝ่าย 
 จะเห็นได้ว่างานธุรการของส านักงานเขตบางรัก เป็นงานท่ีหลากหลาย ปริมาณงานมาก เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
มีงานต้องท างานหลายด้าน ต้องมคีวามคล่องตัวในการท างาน สามารถเรียนรู้งาน และปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 
สามารถท างานได้ทันที เข้าใจงาน ระยะเวลาในการลงมือท างานจะมผีลกับการปฏิบตัิงานในแต่ละชิ้นงาน    
 ดังนั้น การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานด้านธุรการจึงมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะท าให้
ขบวนการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น รวมถึงการส่งเสริมการฝึกอบรม เพิ่มความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อใหส้ามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   
 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคคลากรของส านักงานเขตบางรัก ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน จึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษากระบวนการท างาน ประสิทธิภาพของการบริหารของธุรการ ศกึษาแนวทางการปฏิบัติงานรวมถึงปัญหาอุปสรรคใน
การท างาน ตลอดถึงแนวทางการพัฒนางานธุรการของส านักงานเขตบางรักให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อน าผล
การศึกษาไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการบริหารงานธรุการตอ่ไป 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
 1. เพื่อศึกษาวิธีการและแนวทางการบริหารงานด้านธุรการของส านกังานเขตบางรัก 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านธุรการของส านักงานเขตบางรัก 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการการพัฒนาการปฏิบตัิงานด้านธุรการของส านักงานเขตบางรักให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
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วิธีการด าเนินการวิจัย  
   
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคณุภาพ (Qualitative research) โดยใช้วิธีวิจัย 2 วิธี ดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นรวบรวมข้อมลูจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คูม่ือปฏิบัติงาน ระเบียบประกาศ ค าสั่ง 
เอกสารวิชาการ ท่ีเกีย่วข้องกับประสิทธิภาพการบริหารงานด้านธุรการของส านักงานเขตบางรัก 

2. วิธีวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยการลงพื้นที่สัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านธุรการโดยการ
สัมภาษณ์แบบมโีครงสร้างหรือแบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview)  

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        

 1. ประชากร (Population) ได้แกบุ่คคลากร เจ้าหน้าท่ีของส านักงานเขตบางรักท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏบิัติงาน
ด้านธุรการ 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 
12 คน โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิ ดังนี้ 

      1. นักจัดการงานท่ัวไปของส านักงานเขตบางรัก ซึ่งเป็นหัวหน้า ผู้ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานธุรการ 
จ านวน 2 คน 

      2. เจ้าพนักงานธุรการของส านักงานเขตบางรัก ท่ีมีความรู้ความช านาญในการบรหิารงานดา้นธุรการ 
จ านวน 10 คน 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
interview guide) แบบสัมภาษณท์ี่มีจ านวนข้อค าถาม ประโยคค าถามและการเรียงล าดับค าถามที่แนน่อนตายตัวเพื่อใช้
สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล        
 1. วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเกบ็รวบรวมข้อมลูทั่วไปโดยการรวบรวม
เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทกึไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่

     1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริหารงานธุรการ เอกสารประกอบการบรรยายบทบาท
หน้าท่ีของเจ้าพนักงานธุรการ ต ารา เอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

     1.2 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่ได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานด้านธุรการอย่าง
ละเอียด 

     1.3 เอกสารทางราชการ เป็นเอกสารที่จัดท าข้ึน เพื่อประกอบการปฏิบัติงาน เช่น คู่มือปฏิบัติงาน  
กฎระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง การมอบอ านาจต่าง ๆ 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยไดต้ิดต่อกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคลเพื่อขอนัด
หมายวัน เวลาสัมภาษณ์ เป็นการล่วงหน้า พร้อมท้ังอธิบายประเด็นของการสัมภาษณ์ให้ทราบอยา่งคร่าว ๆ และก่อนการ
สัมภาษณผ์ู้วิจัยจะอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจน จะน าข้อมูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณไ์ปใช้ในการวิเคราะห์
เชิงวิชาการเท่าน้ัน รวมทั้งขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการจดบันทึกการสนทนาและบันทึกเสยีงทุกครั้ง และในระหว่าง
การสัมภาษณผ์ู้วิจัยจะถามค าถามตามที่ก าหนดไว้ในแบบสมัภาษณ์เท่าน้ัน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล   
         
 การวิเคราะห์ข้อมลูในการศึกษานี ้เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวเิคราะหด์ังนี้ 

1. ผู้วิจัยน าข้อมูลทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์ มาแยกประเด็นตามหัวข้อที่สัมภาษณ์  
2. น าแต่ละหัวข้อของการสมัภาษณ์มาเปรียบเทียบความเหมือนหรอืแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนก่อน

น าข้อมูลไปวเิคราะห ์
3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถามแล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมลูเอกสารที่เกีย่วข้อง 

ได้แก่ แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อทราบถึงลักษณะที่มคีวามคล้ายคลึงหรือความแตกต่างของข้อมูลก่อน
น าไปวิเคราะห ์

4. น าข้อมูลที่เปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ เพื่อสรุปผลการวิจัยประสิทธิภาพการบรหิารงานดา้นธุรการ 
สภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัแนวทางการพัฒนาการบริหารงานด้านธุรการ โดย
ใช้การน าเสนอผลแบบพรรณนา 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนามพบว่า 
 การวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของการบริหารงานด้านธุรการของส านักงานเขต:กรณีศึกษาส านักงานเขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี คือ การวิจัยเอกสาร (Documentary research) ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมลู
จากเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการ
ประชุม คู่มือปฏบิัติงาน ระเบียบ ค าสั่ง เอกสารทางราชการ ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการและแนวทางการบริหารงานดา้น
ธุรการให้มีประสิทธิภาพ และการวิจัยสนาม (Field research) รวบรวมด้วยการสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง โดยการเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเอง  
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการบริหารงานด้านธุรการ โดยการวิจัยเอกสาร 
(Document Research) จากผลการศึกษาหนังสือ วรรณกรรม วิทยานิพนธ์ ต าราทางวิชาการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า
ประสิทธิภาพของการบริหารงานดา้นธุรการของส านักงานเขตบางรัก น้ัน มีแนวทางในการด าเนินงานท่ีเป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 พระราชบัญญตัิการจดัการซื้อจดัจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ค าสั่ง 
กรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานในการบรหิารพสัดุของกรงุเทพมหานคร และมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงาน
ของเจ้าพนักงานธุรการกรุงเทพมหานคร โดยส านักงานข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กก.) มีมาตรฐานแบบเดียวกัน
เหมือนกันทุกส านักงานเขตของกรงุเทพมหานคร 
 
 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่างผู้วิจยัได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) จากผู้ให้ข้อมูลส าคญั (Key informants) จ านวน 12 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ โดย
การสัมภาษณแ์บบมีโครงสร้าง หรอืการสัมภาษณเ์ป็นการสัมภาษณท์ี่มีค าถามและข้อก าหนดแน่นอนตายตัว จะ
สัมภาษณผ์ู้ใดก็ใช้ค าถามเดยีวกัน โดยผู้วิจัยได้ค้นคว้าสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ สามารถน ามาวิเคราะห์แยก
เป็นประเด็นต่าง ๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 3 ประเด็น ได้ดังนี ้
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 1. วิธีการและแนวทางในการบริหารงานธุรการ 
 วิธีการและแนวทางในการบริหารงานธุรการ ในส านักงานเขตบางรกั มีดังนี้ 
  1) การบรหิารงานดา้นธุรการไดม้คี าสั่งแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละฝ่ายภายในส านักงานเขต
บางรักชัดเจน ซึ่งเจ้าหน้าท่ีธรุการแต่ละคนจะได้รับหน้าท่ีในการปฏบิัติงานท่ีหลากหลายหน้าที่ ตามทีก่ าหนดในค าสั่ง 
  2) การบรหิารงานดา้นธุรการเป็นงานท่ีมีการควบคุมดูแลโดยนักจดัการงานท่ัวไป ในบางฝ่าย และใน
ฝ่ายที่ไม่มีนักจัดการงานท่ัวไปก็จะมีหัวหน้ากลุม่งานธุรการเป็นคนดแูลการบริหารจัดการงานด้านธุรการ ซึ่งทั้งนี้หัวหน้า
ฝ่ายในแตล่ะฝ่ายก็จะเป็นผู้บังคับบัญชาของกลุ่มงานธุรการ 
  3) งานของธุรการเป็นงานท่ีมีหลายด้านเจ้าหน้าท่ีต้องปฏิบัติงานตามระเบยีบของงานในแต่ละงาน 
และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ท่ีก าหนดไว้ของกรุงเทพมหานคร 
  4) งานธุรการส่วนใหญ่เป็นงานด้านสารบรรณ เป็นการรับ – ส่งหนังสือ การจัดเก็บ การสืบค้น
เอกสาร ถ้ามีการจัดเก็บเอกสารทีด่ีก็จะง่ายต่อการค้นหา ท างานใหม้ีความรวดเร็ว สามารถท างานไดท้ันตามเวลาที่
ก าหนด 
  5) มีการอบรมเจา้หน้าท่ีด้านธรุการ ที่สม่ าเสมอ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และมีการ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้ทันต่อเทคโนโลยีในยคุปัจจุบัน 
  6) งานธุรการ เป็นงานท่ีต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกองค์การ
เจ้าหน้าท่ีควรมีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงานเพื่อให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และคล่องตัว 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานด้านธุรการในส านักงานเขตบางรัก  
 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านธุรการในส านักงานเขตบางรัก ประกอบด้วย 
  1) เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความช านาญในเรื่องการจดัซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นระเบียบใหม่ ท าให้ยากในการปฏิบัติงาน และยังไม่มีคูม่ือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน ต้องศึกษาหาข้อมูลเพื่อใช้ในการท างานด้วยตัวเอง  
  2) งานด้านธุรการของส านักงานเขตบางรัก ค่อนข้างมาก มีหลายดา้น จึงท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติงานปรมิาณมาก ท าให้ไมส่ามารถท างานได้ทันตามเวลาที่ก าหนด 
  3) บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏบิัติงาน 
  4) งานนโยบายมีเพิ่มมากข้ึน ท าให้ต้องท างานนโยบายจนไม่มเีวลาท างานประจ า 
  5) บุคลากรขาดการพัฒนา เนื่องจากเป็นคนรุ่นเก่าท างานมานาน ไมส่นใจที่จะพัฒนาตนเอง ไม่มี
ความรู้เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ หรอืระบบงานใหม่ๆ  
  6) การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระเบยีบ ยากต่อการค้นหา  
  7) ระบบงานสารบรรณ ล่าช้า ระบบอินทราเน็ตล่มบ่อย 
 3.วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานดา้นธุรการในส านักงานเขตบางรัก 
 วิธีแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านธุรการในส านักงานเขตบางรักคือ 
  1) มีการจดัอบรมใหค้วามรู้ แนะน าเทคนิคการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านธุรการ  
  2) อบรมเกีย่วกับการพัสดุ ระเบียบและพ.ร.บ.จัดซื้อจดัจ้าง ท่ีให้กับเจ้าหน้าท่ีทุกคนเพื่อเพิ่มความรู้ 
และความช านาญในการปฏิบัติงาน 
  3) จัดหาบุคลากรเพิ่ม เช่น ลูกจ้างช่วยงานด้านธุรการ  
  4) ควรมีการหมุนเวียน ผลัดเปลี่ยนการท างานของธุรการ เพราะเจ้าหน้าท่ีธุรการต้องสามารถ
ปฏิบัติงานด้านธรุการได้ทุกคน สามารถท างานท าแทนกันได้ เมื่อมีคนไม่มาท างาน หรือไมส่ามารถปฏบิัติงานได ้
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  5) ควรมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ให้มีความทันสมัย มรีะบบอินทราเน็ต ท่ีมีความไวในการ
ท างาน   
  6) ลดขั้นตอนในการปฏิบตัิงานด้านธุรการ 
  7) ควรมีค าสั่งแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อประสิทธิภาพของการบริหารงานด้านธรุการ 
 
 4. ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานด้านธรุการใหม้ีประสิทธิภาพ  
 ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานด้านธรุการให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  1) น าเทคโนโลยี สารสนเทศใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้กับงานธุรการ 
  2) อบรมการปฏิบตัิงานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานธุรการอย่างสม่ าเสมอเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน  
  3) จัดหาบุคลากรเพิ่ม เช่น ลูกจ้างช่วยงานด้านธุรการ 
  4) ควรมสีับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีธุรการเพือ่ให้ทุกคน สามารถท างานแทน
กันได้  
  5) สรา้งขวัญและก าลังใจให้กับเจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานด้านธุรการ 
  6) ผู้บรหิารควรให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้านธุรการ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น ในเรื่องของประสิทธิภาพของการบริหารงานด้านธุรการของส านักงาน
เขตบางรัก มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังน้ี 

วิธีการและแนวทางในการบริหารงานธุรการของส านักงานเขตบางรกั มีการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานธรุการ โดยส านักงานข้าราชการกรงุเทพมหานคร (กก.) โดยมีหน้าที่ ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ งานบริการทั่วไป วางแผนการปฏิบตัิงาน การจัดอัตรากาลัง จัดท าและเก็บรวบรวม
ข้อมูล ทะเบียนเอกสาร ทะเบียนประวัติ หลักฐานเกี่ยวกับบุคลากร ควบคุมการจัดซื้อจัดหา การเบิกจ่าย การลงทะเบียน
เกี่ยวกับพัสดุครุภณัฑ์ งานยานพาหนะ งานสถานที่ เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานและสนับสนุนการปฏิบตัิได้อยา่งเต็มที่ 
อ านวยความสะดวกในการประชุม สัมมนา บันทึกการประชุม และจดัท ารายงานการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน เพื่อขอความ
ช่วยเหลือหรือความร่วมมือในงาน อันเป็นประโยชนต์่อการท างานของหน่วยงานหรือส่วนราชการและด าเนินการเกี่ยวกับ
งบประมาณของหน่วยงานหรือส่วนราชการในความรบัผิดชอบ เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพบรรลตุามเป้าหมายที่
ก าหนดจะเห็นได้ว่างานธุรการเป็นงานท่ีมีหน้าที่หลากหลาย ซึ่งเห็นได้ชัดเจนสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ ลิม้
สมบัติอนันต์ (2542) ได้ศึกษา ปัญหาการบริหารงานธุรการและการเงินของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะผู้บรหิารและ
เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนประถมศกึษาในกลุ่มกรุงเทพธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปวา่ขอบเขตการ
บริหารงานธุรการของโรงเรียนได้แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบไว้ 7 ด้าน คือ (1)งานสารบรรณ (2)งานด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารสถานท่ี (3)งานด้านพัสดุ (4)งานประชาสัมพันธ์ (5)งานงบประมาณ (6)งานพัสดุ (7)งานบริหาร
การเงินและบัญชี จะเห็นได้ว่างานด้านธุรการมีหลายด้าน สอดคล้องกับจ ารัส นองมาก (2538, หน้า 206) ได้จ าแนกการ
บริหารงานธุรการไว้ 7 งาน ดังนี้ งานสารบรรณงานทะเบียนและรายงาน งานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย งาน
ประชาสมัพันธ์ การเงินและบัญชี งานพัสดุ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ หวน พินธุพันธ์ (2528, หน้า 59) โดยได้ให้
ความหมายขอการบริหารงานธุรการเป็นการด าเนินงานท่ีเกี่ยวกับการบริการหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งทางด้านงานสารบรรณ 
งานการเงิน งานพัสดุ งานอาคารสถานท่ี งานบุคคล และงานบริการทั่วไป เพื่อให้การด าเนินงานทุกอย่างบรรลุ 
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จุดมุ่งหมายที่วางไว้ และยังมแีนวคิดของ เรณู ครุฑไทย (2550, หน้า 3-4) ได้กล่าวว่า งานธุรการเป็นงานท่ีมีขอบข่าย
และหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีกว้างมาก และมลีักษณะงานท่ีจะต้องประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกองค์การ ไม่
ว่าจะเป็นการท างานด้านสารบรรณ การจดัเก็บและค้นหาเอกสารการจัดเตรยีมการประชุม การติดตอ่ประสานงาน การ
ให้บริการ รวมทั้งปฏบิัติงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย ดังนั้น การปฏบิัติงานด้านธุรการนั้น เป็นการปฏบิัติงานท่ีมีความ
หลากหลาย หลายด้านให้ประสบผลส าเร็จตามที่ก าหนด และงานท่ีปฏิบัตินั้นต้องมีประสิทธิภาพด้วยตามแนวคิดของ 
สมพงศ์ เกษมสิน (2526, หน้า 12-14) ซึ่งได้กล่าวไว้เกี่ยวกับงานดา้นธุรการจะต้องค านึงถึงหลักความส าคัญ คือ หลัก
ประสิทธิภาพ หมายถึง การด าเนนิงานให้เป็นไปตามที่คาดหมายไว้หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การท างานท่ีต้องการให้ไดร้ับ
ประโยชนส์ูงสุดหลักประสิทธิผล หมายถึง การพิจารณาผลของการท างานท่ีส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หลัก
ประหยดั หมายถึง การแสงหาผลวิธีการที่จะใช้จ่ายเงินหรือทรัพยากรด้วยความพินิจรอบคอบ ประกอบด้วยเหตผุลและ
มุ่งประโยชน์ของหน่วยงานเป็นท่ีตัง้ 

จะเห็นได้ว่างานธุรการ เป็นงานทีห่ลากหลาย ปรมิาณงานมาก เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานมีงานต้องท างานหลาย
ด้าน ต้องมีความคล่องตัวในการท างาน สามารถเรียนรู้งาน และปฏบิัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถท างานได้ทันที เข้าใจ
งาน ระยะเวลาในการลงมือท างานจะมีผลกับการปฏิบัติงานในแตล่ะชิ้นงานดังน้ัน การพัฒนาระบบงานบริหารงานธรุการ
จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะท าให้ขบวนการปฏิบัติงานดยีิ่งข้ึน รวมถึงการส่งเสริมการฝึกอบรม เพิ่มความรู้ 
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านธุรการของส านักงานเขตบางรักมีประเด็นมาอภิปรายดังนี้  
1) ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของเจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงานดา้นธุรการ ในเรือ่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นระเบยีบใหม่ ท าให้ยากใน
การปฏิบัติงาน และยังไม่มีคูม่ือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ต้องศึกษาหาข้อมูลเพื่อใช้ในการท างานดว้ยตัวเองขณะนี้จะ
กล่าวได้วา่ การน าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) นั้น เป็นนวัตกรรมใหม่ที่หน่วยงานภาครัฐน ามาใช้เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัว โปร่งใสในการปฏบิตัิงาน สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Drucker (อ้างถึงใน วิโรจน์ 
ก่อสกุล,2561,หน้า 48) กล่าวว่า นวัตกรรม เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรคม์ิติใหม่ ๆ ของผลงาน ดังนั้น การสรา้ง
นวัตกรรมทางการบริหารจึงจ าเปน็อย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความเข้าใจ และความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มสีว่นเกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์ ใช้สิ่งใหม่ ๆ เข้ากับกิจกรรมหรือธุรกรรมต่างๆ ขององค์การและรวมไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบและยังมีแนวคิดของด ารง วัฒนา (2560) อธิบายว่า นวัตกรรมการบริหารเป็นการด าเนินการใหม่ ๆ 
เกี่ยวกับกระบวนการ โครงสร้างหรือการปฏิบตัิงาน ที่เปลี่ยนแปลงไปตามวิธีการบริหารงานไปอย่างชัดเจน และน าไปสู่
เป้าหมาย ขององค์การรวมถึงวิโรจน์ ก่อสกุล (2561,หน้า 49-50) ได้สรุป นวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการใหม่ๆ  
ที่เป็นไปในทางบวกและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ และนวัตกรรมองค์การเป็นการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีใหม่ ๆ ภายใน
องค์การ ท่ีเป็นไปในทางบวก และน าไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย ท้ังนี้การใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานและยัง
สามารถใช้กับยุคปัจจุบันซึ่งเพื่อใหส้อดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่โลกก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ ท าให้องค์การทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับนโยบายและวสิยัทัศน์ในการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล โดยมีการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามาประยุกต์ใช้ในระบบราชการไทย เพื่อยกระดับวิธีการคิด แนวทางการท างาน เพื่อการ
ท างานได้อย่างรวดเร็วและมีประสทิธิภาพมากขึ้น โดยมีทฤษฎีของ Kurt Lewin (อ้างในรัฐศิรินทร์ วังกานนท์, 2561)  
การปฏิรปูระบบราชการที่น าไปสูไ่ทยแลนด์ 4.0 มี 3 ระยะคือ Unfreezing ระยะยอมรับความจ าเป็นต้องขจัดความคิด 
ความเชื่อแบบเดมิออกไปChange ระยะด าเนินการเปลีย่นแปลงระยะนี้เป็นระยะของการน าปญัหามาด าเนินการแกไ้ข 
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยน านวัตกรรมทางการบริหารและเทคนิคต่างๆ มาปฏิบัติเพื่อท าให้เกดิการเปลีย่นแปลง 
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และเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 และนวัตกรรมในการบริหารที่จะน ามาใช้Refreezing รักษาระยะสภาพใหม่ ให้อยู่กับ
องค์การได้ถาวร ด้วยการเปลีย่นแปลงให้กลายมาเป็นวัฒนธรรมองคก์ารท างานแบบใหม ่

2) ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของบุคลากร จ านวนบคุลากรไมเ่พียงพอต่อการปฏิบัติงานเนื่องจากงานนโยบาย
มีเพิ่มมากข้ึน ท าให้ต้องท างานนโยบายจนไม่มีเวลาท างานตามภารกิจหลักและบุคลากรขาดการพัฒนาเนื่องจากเป็นคน
รุ่นเก่าท างานมานานไมส่นใจที่จะพัฒนาตนเอง ไม่มีความรู้เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบงานใหม่ๆ  ส่งผลให้ไม่
สามารถขาดประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โชติกา  ศิลาเกษ (2549) ได้ศึกษาเรื่อง ประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงานของงานธุรการ กองงานวิทยาเขตบางนา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามค าแหง ผลจาการศึกษาพบว่า
เจ้าหน้าท่ีธุรการส่วนใหญเ่ป็นผูห้ญิง อายุการท างาน 21 ปีข้ึนไป และวิทยาเขตบางนาเป็นหน่วยงานราชการจึงไม่
สามารถปรับเปลี่ยนบุคลากรได้และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณกิาร์  สายแวว (2561) ได้ศึกษาเรือ่ง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานด้วยสารบรรณในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานผีลจาการวิจัย เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพในการท างานด้านธุรการ ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการท างานในมหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานี คือ ควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ ควรมี
การวางแผนการปฏิบัติงานและมกีารติดตามงานท่ีดี มีการจัดอบรมส าหรับเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ มีการ
ตรวจสอบเอกสารก่อนส่งออกทุกครั้ง จัดการสอนหรืออบรมการปฏบิัติงานด้าน E-Document ให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการ
และด้านสารบรรณ จัดใหม้ีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย มีจดัท าระบบออนไลน์ เพื่อจะทีส่ามารถค้นหาได้ง่าย ป้องกัน
เอกสารหาย ประหยัดเวลาและทรพัยากร มีหน่วยงานควรประสานงานในเรื่องราวท่ีเกี่ยวข้อง มีการประชุม วางแผนเพื่อ
หาแนวทางการปฏิบัติงานท่ีดีทีสุ่ด 

3) ปัญหาในเรื่องของระบบงานสารบรรณ การจัดเก็บเอกสารไมเ่ป็นระเบียบ ยากต่อการค้นหา เจ้าหนา้ที่
ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ จึงท าให้เกิดปัญหาระหว่างการปฏิบตัิงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กรรณิการ์  สายแวว (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้วยสารบรรณใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการท างานด้านสารบรรณ เกิดจากมผีู้ใช้
เอกสารหลายคน ท าใหเ้อกสารมีการเคลื่อนย้ายและไม่จัดเก็บไว้ท่ีเดมิท าให้ไมส่ามารถค้นหาเอกสารเจอหรือต้องใช้เวลา
ในการค้นหาเป็นเวลานาน การไดร้ับเอกสารล่าช้า เพราะมเีอกสารจ านวนมาก มีข้อผิดพลาดในการพมิพ์เอกสารและ
รูปแบบไม่ถูกต้อง เอกสารหาย เจา้หน้าท่ีไม่มคีวามรู้ในเรื่อง E-Document ระบบปฏิบัติงานไม่ทันสมยั หนังสือหาย
ระหว่างทาง การส่งเอกสารผิดหนว่ยงาน สิ้นเปลืองทรัพยากรในการท าส าเนาเอกสารซ้ า เนื่องจากผูร้บัไม่มีการจัดเก็บ
เอกสารที่ดี เอกสารไดร้ับช้าท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามเวลาที่ก าหนด บุคคลากรไมเ่พียงพอ จัดเก็บเอกสารไม่
ถูกต้อง ไม่มีโปรแกรมในการจัดเก็บเอกสารทีส่ามารถค้นหาได้ง่าย 

 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขปญัหาอุปสรรค และพัฒนางานด้านธรุการของส านักงานเขตบางรักมีประเด็นมา

อภิปรายดังนี้  
1. ด้านความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ หน่วยงานควรมีการจัดอบรม สัมมนาในการ

ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง และควรเปิดกว้าง ทางความคิดเห็น โดยส่งเสรมิให้บุคลากรเข้ามามสี่วนร่วมในองค์การ ควรมี
การจัดหลักสตูรให้ตรงกับการปฏบิัติงานแต่ละส่วนให้ชัดเจน และพฒันาหลักสตูรการอบรมใหม้ีความทันสมัยรวมถึงควร
ได้รับการฝึกอบรมเรียนรู้เรื่องระเบียบ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ อบรมการปฏิบตัิงานเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี
ของเจ้าพนักงานธุรการอย่างสม่ าเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤติยา จินตเศรณี 
(2557)ได้ศึกษา การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของสายสนบัสนุนวิชาการเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลยัวิจัย 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา ผลการวิจัยสรุปวา่ 1. จัดท าแนวปฏบิัติให้ทุกส่วนงานทราบแนวที่มีประสิทธิภาพ          
2. ก าหนดกิจกรรมในการอบรมใหค้วามรู้แก่ผูป้ฏิบัติงาน ให้เป็นทิศทางเดียวกัน 3. สร้างสมัพันธภาพระหว่างผู้บริหาร
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และบุคลากรร่วมกันและยังสอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2561, หน้า 3) การฝึกอบรมและพัฒนา เป็น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านต่างๆ ของมนุษย์ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสยั และทัศนคติ โดย
อาศัยกระบวนการเรยีนรู้ที่ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องการฝึกอบรมและพัฒนาเป็นกระบวนการหนึ่งในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการพฒันาบุคคลในขณะปฏิบตัิงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยดั 
2. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ น าเทคโนโลยี สารสนเทศใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้กับ
งานธุรการในทุกด้าน เพือ่ความรวดเร็ว และถูกต้องในการปฏิบตัิงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดการใช้เอกสารเปลี่ยน
มาใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจดัเก็บข้อมูลและเอกสาร โดยสอดคล้องกับทฤษฎีของ ปีเตอร์สัน (Perterson) และ
โพลแมน (Plowman) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของประสิทธิภาพการท างานไว้ คือ(1)คุณภาพของงาน (Quality) จะต้อง
มีคุณภาพสูงคือผูผ้ลติและผูไ้ด้ประโยชน์ระโยชน์คุ้มค่าและมีความพึงพอใจ (2)ปริมาณ (Quality) งานท่ีเกิดขึ้นต้องเป็นไป
ตามความคาดหวังของหน่วยงาน (3)เวลา (Time) คือเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานต้องอยู่ในลักษณะที่ถกูต้องเหมาะสมกับ
หลักการและทันสมัย (4) ค่าใช้จ่าย (Cost) เป็นในการด าเนินการทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกบังานและวิธีการคือจะต้อง
ลงทุนนอ้ยและไดผ้ลก าไรมากท่ีสดุ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ กันตนา เพิ่มผล (2541) กล่าวว่า การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท างาน ว่าเปน็การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ความสามารถและทักษะในการท างานของตนเอง หรือผู้อื่น
ให้ดีขึ้นเจรญิขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ อันจะท าให้ตนเองและผู้อื่น รวมถึงองค์การเกิดความสุขในท่ีสุด เป็น
การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานในองค์การนั้น การพัฒนาตนเองกับการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานมี
ความสัมพันธ์กนั กลา่วคือ ก่อนที่บุคคลจะเข้าท างานในองค์การใดนั้น จะต้องมีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัตติรง
ตามที่องค์นั้นต้องการ และมีคณุสมบัติที่องค์การก าหนดและต้องมีการพัฒนาตนเอง หรือได้รับการพฒันาจากสถาบันต่าง 
ๆ จนมีความสามารถเพียงพอสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อประสิทธิผลขององค์การ กล่าวได้ว่า การ
พัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการท างานจะก่อให้เกดิผลขององค์การในท่ีสุดนั่นเอง 

3. ด้านการสร้างจิตส านึกให้กับเจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานด้านธุรการให้เห็นความส าคัญในการตระหนักถึงประโยชน์
ส่วนร่วมขององค์การที่มผีลต่อตัวเจ้าหน้าที่เองโดยมองว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การถ้าสามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ดีองค์การก็
จะไดร้ับผลดเีช่นดี สอดคล้องกับแนวคิดของ พะยอม วงศ์สารศรี (2542, หน้า 193) มุ่งสร้างประสิทธิภาพของบุคลากร 
ในเรื่องประสิทธิภาพนอกจากจะได้ตระหนักว่าประสิทธิภาพของงานย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของตนให้ส าเร็จลลุ่วงไปด้วยดเีป็นส าคญัแล้ว ยังจะต้องมองให้ไกลออกไปว่า บุคลากรทีม่ีประสิทธิภาพ
จะต้องรับรู้บทบาทและความรับผดิชอบต่อหน้าท่ีของตน เพื่อผลประโยชน์ขององค์การและสังคม และที่ส าคัญแต่ละคน
จะต้องรู้ว่าตนเองอยู่ในฐานะอะไร จะต้องประพฤติปฏิบัตตินอย่างไรจึงจะเหมาะสม ซึ่งแนวคิดเหล่านีมุ้่งเป้าหมายที่จะได้
เห็นการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มปีระสิทธิภาพยิ่งข้ึน และให้เป็นไปในทิศทางที่จะ
สนับสนุนเกื้อกูลต่อการพัฒนาองค์การให้เติบโตก้าวหน้ายิ่งข้ึนต่อไป 

4. ประเมินประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นระบบการ
ประเมินตัวบุคคล อันเนื่องมาจากผลการปฏิบตัิงาน โดยอาศยัหลักเกณฑ์และวิธีการตา่ง ๆ อย่างปราศจากอคติ หรือโดย
การเปรยีบเทียบผลการปฏิบตัิงานกับมาตรฐานการท างานตามที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าว่าจะได้ผลเพียงใด รวมทั้งการ
ประเมินคุณสมบตัิที่จ าเป็นต่อตัวบคุคลด้วย วัตถุประสงค์ของการประเมินเพื่อการพิจารณาความดีความชอบ (เลื่อน
เงินเดือน) เพื่อการพัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการปฏิบัตริาชการ เพื่อให้ประโยชน์อ่ืนแก่ข้าราชการ เพื่อเป็นการ
ตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ เช่น การเลื่อนต าแหน่ง การย้าย สับเปลี่ยน หมนุเวียน เจ้าหน้าท่ี
ในองค์การ จะท าให้รู้ว่าการท างานนั้นได้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การหรือไม่อีกด้วยสอดคล้องกับแนวคิดของ ประสงค์
ตระกลูแสงเงิน (2550) กล่าวว่าเทคนิคการประเมินผลการท างานของพนักงานบุคคลแบ่งได้ 7 ด้าน ดังนี้1)ปริมาณงาน 
(Quantity of Work) คือการก าหนดความมากน้อยเกี่ยวกับจ านวนเป็นมาตรฐานในการมอบหมายงานให้การท างานแก่
พนักงานเป็นรายบุคคลโดยมีตัวช้ีวัดปริมาณงานท่ีประสบผลส าเร็จตลอดระยะเวลาที่แน่นอนได้อาจวดัผลส าเร็จเกีย่วกับ
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งานตรงเวลาความมีประสิทธิผลตา่งๆการตรวจสอบผลงานเกีย่วกับพนักงานจะช่วยให้ผู้บังคับบัญชาทราบว่าเขาบรรลุ
วัตถุประสงค์ไดด้ีเพียงใด 2)คุณภาพงาน (Quality of Work) เป็นคณุภาพเกีย่วกับผลงานกล่าวคือมีความถูกต้องความ
ครบถ้วนประณีตทันเวลาและเป็นที่พึงพอใจจากผลงานท่ีส าเรจ็จากผู้ที่เกี่ยวข้อง 3)ความรู้เกี่ยวกับงาน                  
(Job Knowledge) คือผู้ท างานมีความรู้ ความเข้าใจชัดเจนในคู่มือวิธีปฏิบัติงานรวมถึงการน าทักษะและเทคนิคต่างๆ    
ที่จ าเป็นมาประยุกต์ใช้กับงานเกี่ยวกับตนเองและงานท่ีเกี่ยวข้อง ไดเ้ป็นอย่างดี 4)คุณภาพเกี่ยวกับลักษณะส่วนตัว 
(Quality of Personal) คือพฤติกรรมเกี่ยวกับบุคคลที่แสดงออกทางบุคลิกภาพการแต่งกายกิริยาท่าทางการใช้วาจา      
ที่เหมาะสมการให้ความช่วยเหลืองานสังคมและความซื่อสัตยส์ุจรติในการท างานท้ังต่อตนเองต่อเพื่อนร่วมงานและต่อ
องค์กร5)ความร่วมมือกับผู้อื่น (Cooperativeness) คือการที่ผู้ท างานมีความสามารถและเต็มใจท างานร่วมกับเพื่อน
ร่วมงานให้ความช่วยเหลือระหว่างกันมีความสนิทสนมกับเพื่อนร่วมงานมีความสามัคคีทั้งกับผู้บังคับบัญชาและลูกน้อง
เพื่อการมุ่งสู่เปา้หมายเดียวกัน 6)มีความน่าไว้วางใจ(Dependability) คือการที่ผู้ท างานมีความน่าไว้วางใจจาก
ผู้บังคับบัญชาและเกี่ยวกับองค์กรโดยมีความซื่อสตัย์ต่อหนา้ที่ละเอียดถี่ถ้วนความแม่นย าไว้ใจได้ในเรือ่งเวลาและเรื่อง
อื่นๆ 7)มีความคิดริเริม่(Creativity) คือการที่ผู้ท างานมีความกระตอืรือร้น ในการใฝ่หาความรู้ทั้งในงานท่ีท าอยู่และงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องสามารถท่ีจะเริ่มต้นงานได้ด้วยตนเอง 

 
ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ควรมีการจดัอบรม สัมมนาในการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง และมีหลักสูตรให้ตรงกับการปฏิบตัิงานในแต่ละ
ส่วนให้ชัดเจน และพัฒนาหลักสูตรการอบรมให้ทันสมยั สนับสนุนกบับุคคลากรทีต่้องการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มทักษะความ
ช านาญในการท างาน 

2. ควรมีการวางแผนการท างาน มกีารประเมินผลการท างานอย่างสม่ าเสมอ ควรมีการติดตามงานอยา่งมี
ระเบียบ มีการสร้างแรงจูงใจในการท างาน โดยการให้ค าชมเชย หรอืการให้ผลตอบแทนกับบุคลากรทีท่ างานเก่ง 

3. ระบบเทคโนโลยี เป็นปัจจัยส าคัญในการปฏิบตัิงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
4. ผู้บริหารควรให้ความส าคญักับงานด้านธุรการมากขึ้น รวมถึงการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าท่ี
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