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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญหาการวิจัย
สานักงานในปัจจุบันคือ สถานที่ ที่บุคคลหรือเจ้าของประกอบกิจกรรมขององค์กรให้บรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ ส านั ก งานใหญ่ ห รื อ ส านั ก งานเล็ ก ขึ้ น อยู่ กั บ กิ จ กรรมขององค์ ก รนั้ น ๆ
ภายในสานักงานจะต้องมีบุคลากร เครื่องมื ออุปกรณ์และระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อเอื้ออานวย
ต่อ การปฏิ บั ติ ง านให้ ป ระสบความส าเร็ จ งาน เอกสารเป็ น หั วใจส าคั ญ ยิ่ ง ของการด าเนิ น งาน
ของทุ ก องค์ ก รไม่ ว่ า จะอยู่ ใ นรู ป แบบเอกสารทั่ ว ไป (กระดาษ) หรื อ เอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ในปั จ จุ บั น จะเห็ น ว่ า องค์ ก รส่ ว นใหญ่ หั น มาใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการจั ด การเอกสารมากยิ่ ง ขึ้ น
ทั้งนี้เพื่อ อานวยความสะดวกในการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่แต่ก็ อาจจะต้องใช้ เ อกสารในรูปแบบ
ของกระดาษควบคู่กันไปด้วย ดังนั้นการจัดเก็บเอกสารที่เป็นรูปแบบกระดาษเมื่อเวลาผ่านไปเอกสาร
จะเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ตามปริ ม าณการใช้ ง านส่ ง ผลให้ เ กิ ด ปั ญ หาการจั ด การเอกสารตามมา
และทาให้ผู้ใช้งานประสบความยุ่งยากพอสมควรในการใช้งานจึงต้องเก็บเอกสารให้มีสภาพดี ใช้ได้
ตลอดเวลา สามารถค้นหาได้ในทันที ที่ ต้องการใช้ง านเพื่อให้ผู้ใช้ส ามารถสัง เกตได้ง่ายเป็นแหล่ง
รวบรวมเอกสารเกี่ยวข้องกันไว้ในแหล่งเดียวกันให้เป็นหมวดหมู่จะส่งผลให้ผู้ใช้งานมีความสะดวก
คล่องตัวในการเรียกใช้งาน
ดังนั้นทุกหน่วยงานจะต้องให้ความส าคัญ ในการจัดเก็ บเอกสารของแต่ล ะหน่วยงานไม่ว่า
จะเป็นเอกสารในรูปแบบกระดาษ หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม เพราะเอกสารเป็นสิ่งที่จาเป็น
ต่อหน่ว ยงานอย่ างยิ่ง เป็น เอกสารในการด าเนินการติด ต่อ สื่อ สารต่ างๆ ซึ่ ง ที่ ส าคัญ ผู้ที่ มี ห น้า ที่
ในการดูแ ลจัด เก็ บ เอกสารต้อ งตระหนั ก และหาวิ ธีก ารให้เ อกสารของหน่ วยงานไม่ ให้ สูญ หาย
สืบ ค้นได้ง่าย ประหยัดเวลา จะส่งผลให้การดาเนินงานภายในองค์ก รราบรื่นและมี ประสิท ธิภาพ
มากขึ้น เนื่องจากทุกหน่วยงานในปัจจุบันต้องได้รับการประเมินการดาเนินงานให้ได้คุณภาพตามที่รัฐ
ก าหนดยิ่ง โดยเฉพาะหน่ว ยงานที่ เ ป็น ส านัก งานบัญ ชีจ ะต้ องจัด เก็ บ เอกสาร เพื่อ เป็ น หลัก ฐาน
การประเมิน การดาเนินงานภายในหน่วยงาน ซึ่งล้วนต้องใช้เอกสารในการอ้างอิงการดาเนินงานทัง้ สิน้

สานักงานสุจินต์การบัญชีเป็นสานักงานที่รับทาบัญชี รับจดทะเบียนจัดตั้งแบบบุคคล และ
นิติบุคคล ทาบัญชีร ายเดือน รายปี ให้คาปรึกษาทางด้านธุรกิจ ติดต่อสรรพากร ทาภาษีรายเดือน
และปิดงบรายปี ปัจจุบันมีลูกค้าประมาณ 300-400 ราย แสดงให้เห็นว่าระบบการจัดเก็บเอกสาร
มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการทางานในสานัก งานบัญชี ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
เพื่ อ ท าให้ เ กิ ด ความสะดวก ถู ก ต้ อ ง สามารถค้ น หาได้ ร วดเร็ ว เอกสารไม่ สู ญ หาย และสร้ า ง
ความพึงพอใจแก่ผู้มาขอใช้บริการด้านเอกสาร ซึ่งในปัจจุบันนี้มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร
ค้นหาเอกสารล่าช้า ค้นหายาก เอกสารสูญหาย คณะผู้วิจัยซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชี พ
ในสานักงานสุจินต์ก ารบัญชี จึงได้ทาวิจัยเรื่องการศึกษาการจัดเก็บเอกสาร กรณีศึกษาสานักงาน
สุจินต์การบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการจัดเก็บเอกสารของสานักงานสุจินต์การบัญชี
และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารของสานักงานสุจินต์การบัญชี
และมุ่งหวังว่าผลของการวิจัยจะเป็นข้อมูลที่สาคัญในการนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการระบบ
การจัดเก็บเอกสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัญหาระบบการจัดเก็บเอกสารของสานักงานสุจินต์การบัญชี
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการเอกสารของสานักงาน
สุจินต์การบัญชี
สมมติฐานการวิจัย
1. ปัญหาการจัดเก็บเอกสารของสานักงานสุจินต์การบัญชีมีสาเหตุจากพนักงานไม่มีความรู้
ด้านระบบการจัดเก็บเอกสาร จึงทาให้เอกสารสูญหาย
2. การพัฒ นาระบบการจัดเก็บ เอกสารให้มี ป ระสิท ธิภาพโดยการจัดท าคู่มื อเพิ่ม ความรู้
ให้พนักงานในเรื่องระบบการจัดเก็บเอกสารในสานักงาน

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึก ษานี้เป็นการศึกษาสภาพปัญ หา และแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดเก็ บเอกสารของ
สานักงานสุจินต์การบัญชี ซึ่งเป็นการศึกษาปัญหาด้านต่างๆ ตลอดจนขั้นตอน ในการบริหารจัดการ
ระบบการจัดเก็บเอกสารของสานักงานสุจินต์การบัญชี
2. ขอบเขตด้านประชากร
กลุ่ม ประชากรที่ ใช้ ในการศึก ษาครั้ง นี้ คื อ เจ้ าหน้ าที่ ที่ ป ฏิ บัติ ง านเกี่ ยวกั บ ด้ านเอกสาร
ของสานักงานสุจินต์การบัญชี จานวน 6 คน
1. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 19 กันยายน 2562
2. ขอบเขตด้านสถานที่ คือ ส านักงานสุจินต์ก ารบัญ ชี ตั้ง อยู่ที่ 7 ซอย 6 ตาบลพระบาท
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 52000
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงสภาพปัญหาในการจัดเก็บเอกสารของ สานักงานสุจินต์การบัญชี
2. ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาตลอดจนนาไปปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดเก็บ
เอกสารของสานักงานสุจินต์การบัญชี
นิยามศัพท์
เอกสาร หมายถึง กระดาษที่ ใช้ในธุร กิ จ หนัง สือ แบบฟอร์ม แผนที่ และวัตถุอื่น ๆ
ที่บรรจุข้อความทั้งยังอาจรวมถึงสื่อกลางที่ใช้ในการจัดทาข้อมูลต่าง ๆ ของธุรกิจด้วย เช่น จดหมาย
โต้ตอบ บัตร เทป หรือไมโครฟิล์ม เป็นต้น
การจัดเก็บเอกสาร หมายถึง กระบวนการจัดระบบจาแนกและเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ
สะดวกในการนามาใช้เมื่อต้องการซึ่งถือว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบริหารงานเอกสารเท่านั้น
การบริการงานเอกสาร หมายถึง การดาเนินงานเอกสารให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามลาดับ
ขั้นตอนคือ การวางแผน การก าหนดหน้า ที่และโครงสร้างการจัดเก็ บเอกสาร การก าหนดระบบ
การจัดเก็บเอกสารการเก็บรักษา การควบคุมงานเอกสารและการทาลายเอกสารจึงมีความสัมพันธ์
กับเอกสารทุกขั้นตอนตามวงจรเอกสาร

การบริ หารจัดการระบบการจัดเก็บเอกสาร หมายถึง การบูรณาการทรัพยากรทางการ
บริห ารเพื่ อ ท าให้ก ารจั ดเก็ บ เอกสารมี ความสะดวก ถูก ต้อง และรวดเร็ว ด้ว ยการใช้ ท รัพยากร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด เช่ น งบประมาณ บุ ค ลากร วั ส ดุ อุ ป กรณ์
และการจัดการ
ปัญหาในการบริห ารจัด การระบบการจัด เก็บ เอกสาร หมายถึ ง ปัจ จัยที่ เ ป็นอุป สรรค
ต่อการบูรณาการทรัพยากรทางการบริหาร ส่งผลกระทบทาให้การจัดเก็บเอกสารไม่มีความสะดวก
ขาดความถูก ต้อ ง และเกิดความล่าช้า เช่น ข้อจากั ดทางด้านงบประมาณ บุคลากร วัส ดุอุปกรณ์
และการจัดการ เป็นต้น ส่งผลทาให้ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการจัดเก็บเอกสารลดลง

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
ในการศึ ก ษาแนวคิ ดและงานวิ จัย ที่ เ กี่ ยวข้อ งกั บ เรื่อ ง “ปัญ หาการจั ด เก็ บ เอกสารของ
สานักงานสุจินต์การบัญชี” ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 ส่วนดังต่อไปนี้
1. บริบทของสานักงานสุจินต์การบัญชี
2. แนวคิดกับองค์กรการพัฒนาระบบ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศเพื่อการพัฒนา
4. แนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริการ
5. แนวคิดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบงานเอกสาร
6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
7. กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ประวัติและโครงสร้างการบริหารของสานักงานสุจินต์การบัญชี
1.1. ประวัติความเป็นมา
“ส านัก งานสุจินต์ก ารบัญ ชี ” ก่ อตั้ง ขึ้นเมื่ อปี พ.ศ.2520 โดย นางสุจินต์ วงษ์พ่วง ซึ่ง ใช้
ชื่อส านัก งานว่า “ส านัก งานสุจินต์ก ารบัญชี ” โดยรับจัดทาบัญ ชีและเสียภาษีต่างๆ ให้กั บบริษัท
ห้างร้าน และบุคคลธรรมดาโดยเริ่มแรกมีลูกค้าทั้งหมด 5 ราย จนเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป และมีลูกค้า
เพิ่มขึ้นอีกหลายราย จึงได้จ้างพนักงานขึ้นอีก 1 คน จนถึงปัจจุบันสานักงานสุจินต์การบัญชีได้ก่อตั้ง
มาเป็น เวลานานถึง 42 ปี มี ลู ก ค้ าทั้ ง หมด 300 ราย โดยแบ่ ง เป็น ห้างและนิติ บุค คล 200 ราย
และเป็นบุคคลธรรมดาทั้งหมด 100 ราย และปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมด 6 คน คือ
1. นางสาวนันท์นภัส วงษ์พ่วง
ตาแหน่ง : เจ้าของกิจการและผู้จัดการ
2. นางไพลิน
แสนจิตร์
ตาแหน่ง : บัญชีและการเงิน
3. นางสาวสุกานดา นามมิตรมาก ตาแหน่ง : พนักงานบัญชี
4. นางสาวอินทุอร
สิมมา
ตาแหน่ง : พนักงานบัญชี
5. นางสาวชาฐิณีย์
วงค์ทา
ตาแหน่ง : พนักงานบัญชี
6. นางสาวภารดี
สังข์ถาวร
ตาแหน่ง : พนักงานเดินเอกสาร
1.2. สถานที่ตั้ง
สานัก งานสุจินต์ก ารบัญชี ตั้ง อยู่ที่ 7 ซอย 6 ถนนไฮเวย์ล าปาง-งาว ตาบลพระบาท
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 52000 โทรศัพท์ 054-821781, 085-029-4477 Fax. 054-82178

1.3. โครงสร้างองค์กร
นางสาวนันท์ภัส วงษ์พ่วง
ตาแหน่ง : เจ้าของกิจการ

นางสาวไพลิน แสนจิตร์
ตาแหน่ง : ผู้จัดการ บัญชีและการเงิน

นางสาวภารดี สังข์ถาวร
ตาแหน่ง : พนักงานเดินเอกสารและให้คาปรึกษา

นางสาวอินทุอร สิมมา
ตาแหน่ง : พนักงานบัญชี

นางสาวสุกานดา นามมิตรมาก
ตาแหน่ง : พนักงานบัญชี

นางสาวชาฐิณยี ์ วงค์ทา
ตาแหน่ง : พนักงานบัญชี

1.4. การแบ่งแยกหน้าที่ในที่ทางานของกิจการ
สานักงานสุจินต์การบัญ ชี ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก และมีบุคลากรจานวนไม่ม ากจึงทาให้
การแบ่งแยกหน้าที่ในการทางานนั้น ยังไม่ค่อยชัดเจน แต่ทุกคนจะมีหน้าที่หลักของตนเอง ดังต่อไปนี้
1.) นางสาวนันท์นภัส วงษ์พ่วง ตาแหน่ง : เจ้าของกิจการและผู้จัดการ
เป็นผู้ดูแลและควบคุมการดาเนินงานของกิจการและให้คาปรึกษากับลูกค้าที่มีปัญหา
ในเรื่องของบัญชีและภาษีอากร ส่วนหน้าที่ภายในดูแลการทางานของพนักงานทั้งหมด เพื่อความเป็น
ระเบียบร้อยในการทางาน เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
2.) นางไพลิน แสนจิตร์ ตาแหน่ง : บัญชีและการเงิน
ท าหน้ า ที่ ดู แ ลการด าเนิ น งานของกิ จ การ ทั้ ง ด้ า นระบบการท างานวั ส ดุ อุ ป กรณ์
ในการทางาน ดูแลเรื่องเงินเดือนของพนักงาน และควบคุมจานวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโดยจะเป็น

ผู้จัดทาทะเบียนคุมลูกค้าของแต่ละปี ทั้งลูกค้าทาบัญชี และลูกค้าด้านภาษีอากร และยังเป็นผู้จัดทา
งบการเงินของลูกค้าเพื่อส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีอีกด้วย
3.) นางสาวภารดี สังข์ถาวร ตาแหน่ง : พนักงานเดินเอกสาร
โดยจะจัดหาเอกสารต่างๆที่ต้องใช้ในแต่ละเดือน เก็บบิลภาษี และบิลค่าใช้จ่ายจัดเก็บ
เอกสารเข้าแฟ้ม และทาหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ
4.) นางสาวสุกานดา นามมิตรมาก นางสาวอินทุอร สิ มมา และนางสาวชาฐิณีย์ วงค์ทา
ตาแหน่ง : พนักงานบัญชี
มี ห น้าที่ ติดต่ อ นัดหมายกั บ ลูก ค้า แจ้ ง ความเคลื่ อนไหวงานด้านบัญ ชีให้ ลูก ค้าทราบ
จัดท ารายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย เพื่ อนาข้อมู ลกรอกลงในแบบ ภ.พ.30 และนาส่ง กรมสรรพากร
กรอกแบบ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 เพื่อนาภาษีหัก ณ ที่จ่ายส่งกรมสรรพากร
1.5. ประเภทลักษณะของหน่วยงาน
1. ให้บริการด้านการจัดทาบัญชีของกิจการประเภทต่างๆ เช่น บริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วน
จากัด กิจการร่วมค้า รวมถึง กิจการเจ้ าของคนเดียวในนามของบุคคลธรรมดาที่ ต้องยื่นงบการเงิน
ต่อกรมสรรพากร และสานักงานพาณิชย์จังหวัด
2. บริการให้คาปรึกษาด้านภาษีอากรไม่ว่าจะเป็นทางด้านกฎหมายทางด้านขั้นตอน
การเสียภาษีอ ากร การนาส่ง งบการเงินต่อกรมสรรพากร การวางระบบบัญ ชี เพื่อให้เ ป็นไปตาม
กฎหมาย ที่กาหนดไว้และให้บริการนาส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30), ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 และ
ภ.ง.ด.53 ให้กับบริษัทห้างร้านต่างๆ ที่เป็นลูกค้าของสานักงานสุจินต์การบัญชี
1.6. นโยบายการดาเนินงานของกิจการ
การดาเนินงานของกิจการจะยึดความถูกต้อง ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์เป็นหลัก
และยั ง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป ระกอบการปฏิ บั ติ ง านถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ ง
กั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารบั ญ ชี มี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะท าให้ ผ ลงานที่ อ อกมานั้ น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และทางสานักงานมากที่สุด
1.7. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการรับทาบัญชี
1. กาหนดเงื่อนไขในการนาส่งเอกสาร และตกลงราคาค่าทาบัญชี
2. ให้ พ นั ก งานบัญ ชีไ ปขึ้ นทะเบีย นเป็น ผู้ท าบัญ ชีข องกิ จ การนั้ นๆ แต่จ ะเป็น กรณี
ที่กิจการนั้นไม่มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทาบัญชีให้

3. รับเอกสารต่างๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีจากลูกค้า ในการรับเอกสารนั้น
ทางส านักงานจะมีข้อตกลงกั บลูกค้าให้นาส่งเอกสารให้ส านักงานทุก ๆ เดือน โดยเฉพาะกิจ การ
ที่จดทะเบียนภาษีมูล ค่าเพิ่ ม เพราะจะต้องทารายงานภาษีซื้อ ภาษีขายทุก เดือน เพื่อยื่นเสียภาษี
ต่อกรมสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
4. ในกรณีที่กิจการนั้นมีรอบระยะเวลาบัญชีครบ 12 เดือน เมื่อถึงครึ่งรอบระยะเวลา
บัญชีผู้ทาบัญชีจะต้องทาการประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่ายลงในแบบ ภ.ง.ด.51 เพื่อเสียภาษี
เงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี และนาส่งต่อกรมสรรพากรภายใน 12 เดือน นับแต่วันครึ่ ง
รอบระยะเวลาบัญชี
5. ในการบันทึกบัญชีนั้นทางสานักงานจะทาการบันทึกบัญชีลงในโปรแกรม EXPRESS
จากนั้นเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก็ทาการตรวจสอบเอกสารกับบัญ ชีแยกประเภทที่พิมพ์มาจาก
โปรแกรม EXPRESS เพื่อให้เกิดวามถูกต้องมากขึ้นเมื่อตรวจสอบถูกต้องเรียบร้อยจะพิมพ์งบทดลอง
ออกมาเพื่อนามาจัดทางบการเงิน
6. นางบการเงินส่งให้ผู้ตรวจบัญชี ไปตรวจสอบตามลาดับขั้นตอนของการตรวจสอบ
บัญชี เมื่อผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบความถูกต้องแล้วพร้อมกับออกหน้ารายงานแล้ว ให้ผู้ทาบัญชี
ทาการกรอกแบบและนาส่งงบการเงิน (สบ.ช.3) จานวน 2 เล่ม เพื่อนาไปยื่นต่อสานักงานพาณิชย์
จังหวัด
1.8 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบัญชี
1. มีการกาหนดข้อตกลงและเงื่อนไขด้านของราคา และเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ
บัญชีกับลูกค้า
2. ขอหลัก ฐานเกี่ยวกั บหนัง สือรับ รองการจดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
และสาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีของกิจการนั้นๆ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับงานตรวจสอบบัญชี
พร้อมกับงบการเงินของปีก่อนและงบการเงินของปีปัจจุบัน
3. ท าหนั ง สือ ตอบรั บ งานส าหรั บ งานตรวจสอบบั ญ ชี แ ละใบเสนอราคา โดยระบุ
รอบระยะเวลาบัญชีนั้น และระบุจานวนเงินค่าตรวจสอบบัญชี
4. ยื่นแบบแสดงการเปลี่ยนแปลงจานวนรายชื่อของห้างหุ้นส่วนนิติบุคลที่ผู้ตรวจสอบ
และรับรองบัญชี (บภ.08) ส่วนบริษัทจะแจ้งเฉพาะรายชื่อของบริษัทที่รับตรวจสอบต่อกรมสรรพากร

โดยยื่นทางไปรษณีย์ แต่ปัจจุบันทางสานักงานได้ปรับเปลี่ยนวิธีการยื่นมาเป็นการยื่นทางอินเทอร์เน็ต
เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทางานมากขึ้น
5. การตรวจสอบงบการเงินโดยจะต้ องมี ง บการเงินของปีก่ อน และเอกสารต่างๆ
ประกอบการทางบการเงิน รวมทั้ งสมุดบัญชีแยกประเภทที่จ ะสามารถตรวจสอบหาที่ มาที่ไปของ
ตัวเลขได้
6. ท ากระดาษท าการ การตรวจบัญ ชี โดยจะนาข้อมู ล ในงบการเงิ นของปีปัจ จุบั น
และงบการเงินของปีก่ อ นมากรอกในช่องต่าง ๆ และท าการหาอัตราก าไรขั้นต้น ก าไรสุท ธิของ
ทั้งสองปี เพื่อมาเปรียบเทียบกัน ถ้าตัวเลขในงบการเงินมีข้อผิดพลาดก็จะทาการปรับปรุงในกระดาษ
ทาการตรวจสอบ เพื่อให้ได้ยอดที่ถูกต้อง
7. เมื่อทาการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ผู้ทาบัญชีทราบ และทาการแก้ไข
งบการเงินให้ถูกต้อง
8. ออกหน้ารายงานการตรวจสอบบัญ ชี ทางส านัก งานมี ทั้ ง ผู้ส อบบัญ ชีรับ อนุญ าต
และผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรณีที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะใช้ชื่อว่า รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ส่วนกรณีที่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรก็จะใช้ชื่อว่า รายงานการตรวจสอบ และรับรองบัญชีพร้อมกับเซ็น
รับรองหน้ารายงานมุมล่างซ้ายของหน้ารายงานจะระบุที่ตั้งของสานักงานและวัน เดือน ปี ที่ออกหน้า
รายงาน
9. จั ด เข้ า ชุ ด งบการเงิ น และหน้ า รายงาน 5 ชุ ด น าส่ ง สรรพากรจ านวน 1 ชุ ด
สานักงานพาณิชย์จังหวัดจานวน 1 ชุด ส่งให้สถานประกอบการ จานวน 1 ชุด ผู้ทาบัญชีจานวน 1 ชุด
และผู้สอบทาบัญชีเก็บไว้เองจานวน 1 ชุด
10. เตรี ย มน าส่ ง งบการเงิ น ต่ อ กรมสรรพากรเพื่ อ เสี ย ภาษี และยื่ น งบการเงิ น
ต่อสานักงานพาณิชย์จังหวัด ในการนาส่งงบการเงินต่อกรมสรรพากรนั้น ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนจากัด
บริษัทจากัด หรือ กิจการร่วมค้า ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือ ภ.ง.ด.50 โดยมี
การกรอกแบบแสดงรายการ พร้อมให้ผู้สอบบัญชีเซ็นรับรอง ส่วนกิจการที่เป็นมูลนิธิ หรือสมาคมนั้น
ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.55 โดยไม่ต้องมีลายเซ็นของผู้สอบบัญชี โดยจะยื่นงบการเงินและแบบแสดงรายการ
ต่างๆ นั้น ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ส่วนการนาส่งงบการเงิน ต่อสานักงาน
พาณิชย์จังหวัดนั้น ให้นาส่งภายใน 5 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

2. แนวความคิดเกี่ยวกับองค์การและการพัฒนาระบบงาน
การด าเนิ นงานขององค์ก ารย่ อมมี ปัญ หาและอุป สรรคเป็น ของธรรมดายิ่ ง เป็ นองค์ ก ร
ขนาดใหญ่ ห รือ มี อ ายุ ม านาน ยิ่ ง มี ปัญ หาและอุป สรรคในการบริห ารและการปฏิบัติ ง านมากขึ้ น
เป็นตามตัว การเปลี่ยนแปลงของสิ่ง ต่างๆ ภายในและภายนอกองค์ก ารย่อมมี ผ ลต่อการท างาน
ฉะนัน้ องค์การจึงจาเป็นที่จะต้องมีการปรับตนเอง หรือมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ
ที่เปลี่ยนไปนั้นด้วย
ความหมายของ องค์การ และองค์ประกอบขององค์การ
การพั ฒนาระบบงานขององค์ก าร หมายถึง การทาหน่วยงานให้เกิ ดความเจริญ ก้าวหน้า
อย่างมี แบบแผน และเป็นระบบ หรือการปรับ ปรุง ระบบงานเดิมให้ดียิ่ง ขึ้นการพัฒนาระบบงาน
จะต้องมีการวางแผนการดาเนินงานพัฒนาอย่างมีระบบเป็นขั้นตอนในรูปแบบของโครงการ (project)
และใช้หลักการบริหารโครงการ (project management) และที่สาคัญควรแยกโครงการออกจาก
งานประจา (routine) สุจริต ปัจฉิมนันท์ (2535, หน้า 67)
ธงชัย สันติวงษ์ (2535, หน้า 5) ได้ก ล่าวว่าองค์ก ารและการบริห าร เป็นสิ่งที่ ควบคู่กั น
และเกี่ยวข้องกัน องค์การ คือ กลุ่มของบุคคลซึ่งมีการรวมกันและร่วมทากิจกรรมด้วยกัน โดยมีการ
จัดประสานกิจกรรมเหล่านั้นให้เข้ากันอย่างดี เพื่อที่จะสามารถทางานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ร่วม
อันเดียวกัน หรือหลายวัตถุประสงค์พร้อมกันได้องค์การมีคุณลักษณะสาคัญ 3 ประการ คือ
1. เป็นกลุ่มของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
2. มี ก ารรวมตัวกั น เข้าเป็ นอันหนึ่ ง อันเดี ยวกั น และร่ว มกั นท างานในลัก ษณะกลุ่ม ที่ มี
การรวบรวมทรัพยากร และความพยายามของทุกฝ่ายมาดาเนินการร่วมกัน
3. มุ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จในเป้าหมายที่สูงขึ้น ซึ่งไม่อาจทาให้สาเร็จได้ด้วยการ
กระทาของบุคคลเพียงคนเดียว
ดาเนียล แคทซ์ และโรเบิร์ต คาห์น (Katz & Kahn, 1978, p.20 อ้างถึงในอนุทินจิตตะสิริ,
2541, หน้า 14) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์การ โดยนิยามว่าองค์การคือระบบเปิดที่มีการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ระบบนี้ประกอบด้วยปัจจัยนาเข้า(input) กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง (transformation) และผลผลิต (output) จากความหมายข้างต้น แสดงให้เ ห็นว่า
องค์การมีลักษณะที่สาคัญเป็นพลวัต (dynamics) เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา องค์การ
มีองค์ประกอบดังนี้
1. คนตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร่วมกันปฏิบัติงานหรือแบ่งงานกันทาเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กาหนด

2. คนเหล่ า นั้ น ต้ อ งอาศั ย เทคนิ ค วิ ท ยาการ หรื อ เทคโนโลยี เพื่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หา
หรือการตัดสินใจ
3. คนเหล่านี้ต้องการความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ในการแก้ไขปัญหา
4. คนในองค์การไม่ได้อยู่ในที่ว่างเปล่า ต้องอยู่ในองค์การซึ่งมีโครงสร้าง
5. องค์การจะดารงอยู่ได้ก็เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ได้กาหนดเป้าหมาย จึงเป็นสาเหตุทที่ าให้
มนุษย์ต้องติดต่อปฏิสมั พันธ์กัน
6. องค์การจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสิง่ แวดล้อม สุจริต ปัจฉิมนันท์ (2535, หน้า 66)
กล่าวว่าองค์การประกอบด้วยปัจจัยหลัก ๆ มี 4 ประการคือ
ประการแรก วัตถุป ระสงค์ห รือจุดมุ่ งหมายในการก่ อตั้ง องค์การขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทาง
การปฏิบัติกิจกรรม
ประการที่ ส อง โครงสร้างองค์ก ารต้องมี ก ารจัดหน่วย แบ่ง หน่วยงานภายใน โดยอาศั ย
หลัก การก าหนดหน้าที่ การแบ่ง งานกั นท าตามความช านาญเฉพาะอย่าง และการบัง คับ บัญ ชา
ตามล าดับ ขั้น อั นจะเป็นหนทางนาไปสู่ก ารร่วมมือ ประสานงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ในประการแรก
ประการที่สาม กระบวนการปฏิบัติงาน หมายถึง แบบอย่างหรือวิธีปฏิบัติกิจกรรมหรืองาน
ที่กาหนดขึ้นไว้อย่างมีแบบแผน เพื่อให้ทุกคนในองค์การใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน
ประการที่สี่ บุคคล องค์การจะต้องประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่เป็นสมาชิก โดยทาหน้าที่ตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายภายใต้โครงสร้างที่จัดตามกระบวนการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ให้สาเร็จตาม
วัตถุป ระสงค์ ดัง นั้น องค์ก ารและองค์ป ระกอบขององค์ก าร ต้องรวมถึง บุคลากรที่ อยู่ในองค์ก าร
บุคลากรทุ ก ระดั บ ชั้ น ต้อ งมี ห น้ าที่ ของตนเองที่ แ ตกต่า งกั นออกไปในการรั บ ผิ ดชอบ งานต่ างๆ
ภายในองค์การเพื่อจะดาเนินการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้และให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดีความสัมพันธ์กันในองค์การเป็นตัวจักรสาคัญยิ่งเพราะทาให้องค์การ
เจริญก้าวหน้าไปสู่ความสาเร็จได้

3. แนวความคิดเกี่ยวกับการนิเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาบุคลากร
ความหมายของการนิเทศ
1. นพพงษ์ บุญจิตราดุล (2534, หน้า 193-194) ได้ให้ความหมายของการนิเทศไว้ดังนี้
1.1 การนิเทศงาน หมายถึง การนา (leading) การอานวยการหรือสั่งการ (directing)
และการประสานงาน (coordinating) ให้บุคลากรปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลบรรลุเป้าหมายที่ผู้บริ หาร
ระดับสูงหรือที่องค์การได้กาหนดไว้
1.2 การนิเทศงาน หมายถึง การรับผิดชอบ ดูแล ช่วยเหลือ ให้บุคลากรปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ต่างๆ ที่กาหนดไว้สาหรับตาแหน่งนั้น ๆ เพื่อให้บุคลากรผู้นั้นปฏิบัติงานได้ผลตามมาตรฐาน
ที่ต้องการ
1.3 การนิเ ทศงาน หมายถึง การพัฒนาและปรับ ปรุง วิธีก ารทางานของบุคลากรแต่ล ะ
บุค คลให้มี คุ ณภาพและปฏิบั ติ ง านที่ ไ ด้ รับ มอบหมายให้ ได้ ผ ลดี ที่ สุด โดยการจั ด กิ จ กรรมเสริ ม
สมรรถภาพด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าเขาจะอยู่ในบทบาทหน้าที่อย่างไร และอยู่ในระดับใดของหน่วยงาน
1.4 การนิ เ ทศงาน หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ ท าคู่ กั บ การควบคุ ม งาน ดั ง จะเห็ น ได้ จ าก
ความหมายของการควบคุ ม งานว่ า “มิ ใ ช่ เ พี ย งแต่ เ ป็ น การไปตรวจตราดู ก ารปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการให้คาแนะนาช่วยเหลือต่างๆ ด้วย” ถ้าผู้บริหารหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่ได้ติดตามดูผลงาน ก็ย่อมยากที่จะทราบว่ามีข้อบกพร่อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชา
ต้องการความช่วยเหลือแนะนาอะไรบ้างการนิเทศก็จะไม่เกิดขึ้น หรือนัยหนึ่งถ้าผู้บริหารคอยควบคุม
แต่อย่างเดียวไม่นิเทศ ก็ย่อมหวังผลการปฏิบัติงานของผูใ้ ต้บังคับบัญชาให้ดีได้ยาก ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่
และความรับ ผิดชอบของหัวหน้างาน โดยตรงที่ จ ะต้องคอยควบคุม และนิเ ทศงานให้เป็นไปตาม
แผนงานและมีประสิทธิภาพ
1.5 การนิเทศงาน หมายถึง ได้อธิบายถึงการนิเทศในสถานศึกษาไว้ว่า การนิเทศภายใน
สถานศึกษามีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาครู อาจารย์ในสถานศึกษา การนิเทศเป็นงานสร้างกาลังใจ
แก่ผู้ปฏิบัติงานโดยการแนะนาสอนแนะ และให้บริการด้านวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนเทคนิค และวิธีการ
ปฏิบัติง าน การนิเ ทศควรท าอย่างมีร ะบบและก่อให้เกิ ด ขวัญ กาลังใจแก่ผู้รับ การนิเทศ เพื่อท าให้
การนิเ ทศเกิ ดผลสั ม ฤทธิ์ตามความคาดหวัง ของการศึก ษาผู้นิเ ทศการศึก ษาจะเป็น บุคคลใดก็ ได้
ที่สามารถปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายนี้ได้ตามข้อเท็จจริง และผู้บริหารสถานศึก ษามีบทบาทต่อการนิเทศ
ในสถานศึก ษาเพราะเป็นหน้าที่โ ดยตรงของผู้บ ริหารสถานศึก ษาผู้บ ริห ารจึงท าหน้าที่ ทั้ งบริห าร
และนิเทศจึงจะถือได้ว่าปฏิบัติหน้าที่โดยสมบูรณ์ในฐานะนักบริหาร

1.6 การนิเทศงาน หมายถึง การชี้แนะและช่วยเหลือกันด้านการปฏิบัติงานด้านการเรียน
การสอนในกลุ่มของเพื่อน ครู ด้วยกันในลักษณะของเพื่อนครูช่วยเพื่อนครูหรือผู้บริหารและครูผู้สอน
ร่วมกันชี้แนะโดยนาหลักทฤษฎีเข้าไปผสมผสานกับประสบการณ์จริงในกิจกรรมการปฏิบัติงานหรือ
กิจ กรรมการเรียนรู้ช่วยให้ผู้ป ฏิบั ติงานได้พัฒ นาวิธีก ารปฏิบัติง านหรือปฏิบัติก ารสอนให้ดียิ่ง ขึ้น
และมีความมั่นใจในการปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการทางานของตนเองให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งต้องอาศัย
หลักความเป็นกัลยาณมิตรเพื่อหลอมรวมความรู้สกึ ให้เป็นหนึ่งเดียวเพือ่ ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ โดยการให้การช่วยเหลือ แนะนา และสนับสนุนมากกว่าการชี้นาหรือสั่งการ
2. นพพงษ์ บุญจิตราดุล ย์ (2534, หน้า 195-198) ได้กล่าวถึง ความจ าเป็นที่ต้องจัดให้
มีการนิเทศงานไว้ ดังนี้
2.1 ขนาดขององค์ก ารและหน่ วยงานขยายใหญ่ขึ้ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเพี ยงผู้เ ดีย วดู แ ล
และควบคุมงานได้ไม่ทั่วถึง
2.2 ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของวิทยาการเทคโนโลยี และการขยายตัวทางวิชาชีพ
และอัตราของประชากรในชุมชนทาให้ต้องการผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น
2.3 เมื่อจานวนคนที่อยู่ในระบบองค์การเดียวกันมีมากขึ้นจาเป็นจะต้องมีบุคคลทาหน้าที่
ประสานงานให้เกิดความเข้าใจตรงกันงานจะได้บรรลุเป้าหมายตามเวลาที่กาหนดไว้ในนโยบาย
2.4 จะต้อ งมี ผู้ป ระสานสัม พันธ์ก ลุ่ม บุคคลและงาน ผู้ บัง คับ บัญ ชา ผู้ใต้บั ง คับ บัญ ชา
เพื่อนร่วมงานและ หน้าที่การงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยดี ซึ่งเป็นภารกิจของผู้นิเทศ
2.5 งานวิจัยและเครื่องมือใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นน่าจะได้มีผู้นาไปเผยแพร่และแนะนาวิธีการใช้
3. หลักในการนิเทศงาน นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2534, หน้า 195-196) ได้อธิบายถึงหลัก
ในการนิเทศงานไว้ ดังนี้
3.1 ควรใช้หลักมนุษย์สัมพันธ์ในการนิเทศ
3.2 จะต้องวางตัวให้เป็นที่พึ่งแก่ผู้รับการตรวจได้โดยเฉพาะการให้คาแนะนากาช่วยเหลือ
แก้ปัญหา และข้อสาคัญคาแนะนา ต้องเป็นข้อแนะนาที่ผู้รับการนิเทศสามารถปฏิบัติหรือแก้ไขได้จริง
3.3 ต้องเป็นการนาไปสู่ทางแก้ปัญหาในการประสานงานให้ดีขึ้น
4. คุณสมบัติของผู้ควบคุมและนิเทศงานประชุม (2543, หน้า 55-56) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติ
ของผู้ควบคุมและนิเทศงานไว้ดังนี้

4.1 ในด้านความรู้และทักษะ
4.1.1 ความรู้เกี่ ยวกับงานที่ป ฏิบัติภายในหน่วยงานของตน ผู้ควบคุม งานจะต้อง
รอบรู้และคุ้นเคยงานในหน่วยงาน ซึ่ งตามปกติผู้ควบคุมงานในระดับต่ างก็มีคุณสมบัติด้านนี้อยู่แล้ว
เพราะส่วนมากได้เลื่อนมาจากผู้ที่ทางานดีที่สุด หรือมีอายุราชการมากที่สุดในหน่วยงานนั้นๆ
4.1.2 ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การจั ดองค์ ก าร ผู้ บัง คั บ บั ญ ชาจะต้อ งเรีย นรู้ถึ ง บางสิ่ ง
บางอย่างเกี่ยวกับหน่วยงานที่เหนือขึ้นไปและต่างลงมา และภายในองค์การของตนเอง
4.1.3 ต้องเป็นผู้รู้ว่างานอย่างหนึง่ จะต้องทาอย่างไร และสามารถฝึกอบรมแนะนา
คนอื่นได้
4.1.4 ทั กษะในการติดต่อและการแนะนาผู้ควบคุม และนิเทศงานที่ ขาดทัก ษะ
ในการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอาจผิดหวังในการทางาน จะต้องเรียนรู้วิธีที่จะให้คาแนะนาซึ่งคนอื่น
จะเข้าใจได้ง่าย ไม่ว่าจะโดยลายลักษณ์อักษรหรือคาพูด
4.1.5 ทักษะในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์
4.2 คุณสมบัติส่วนตัว
4.2.1 เป็นผู้มีความสนใจในงานด้านอื่นๆ ด้วย นอกจากงานในหน้าที่
4.2.2 จะต้อ งเป็น ที่ รั ก ใคร่ ชอบพอของผู้ร่ว มงาน และผู้ร่ วมงานทุ ก คนก็ ยิน ดี
จะปฏิบัติตามคาแนะนาอย่างเต็มอกเต็มใจ
4.2.3 มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะทางานให้ก้าวหน้าต่อไปโดยไม่เหยียบย่าคนอื่น
4.2.4 จะต้องเป็นผู้มีเหตุผลว่าอะไรควรทาอะไรไม่ควรทา
สรุ ป การนิ เ ทศงานที่ จ ะก่ อให้ เ กิ ด ผลอย่ า งแท้ จ ริ ง นั้น จะต้ อ งมี ร ากฐานมาจาก
หลัก เกณฑ์ ท างประชาธิป ไตย การนิเ ทศงานโดยออกค าสั่ง ให้ ท าตามวิธี ที่ ผู้บ ริห ารหรือ ผู้นิ เ ทศ
เห็นสมควรย่อมไม่ท าให้เ กิดการปรับปรุง การท างานหรือความร่วมมือ ความเต็มใจในการทางาน
เท่าที่ควร และยัง จะเป็นการสร้างนิสัยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเคยชินต่อการปฏิบัติ งานเพียงคนเดียว
ดัง นั้นในการยึดมั่ นในหลัก เกณฑ์ของประชาธิป ไตยเป็นบรรทั ดฐานในการนิเ ทศแล้ว ทั้ ง ผู้นิเ ทศ
และผู้รับการนิเทศจะต้องร่วมมือปรึกษาหารือกัน ในการที่จะขจัดปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ หรือวิธีการ
ดาเนินงานใหม่ การที่ผู้รับการนิเทศได้มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นนั้ น ย่อมทาให้เขายอมรับ
และเปลี่ยนพฤติกรรมวิธีการได้ง่ายกว่าการที่จะสั่งให้ทาตาม ดังมีนักจิตวิทยาสังคมกล่าวว่า “บุคคล
ประพฤติตนตามที่ตนเองคิดว่าตนเองเป็นอย่างไร”

5. เทคนิคและวิธีการพัฒนาบุคคลสมชาย หิรัญ กิตติ (2542, หน้า 157-159) ได้กล่าวถึง
เทคนิคและวิธีการพัฒนาบุคคลไว้ดังนี้
เทคนิคและวิธีการพัฒนาบุคคล ควรแยกการนิเทศเพื่อการพัฒนาออกเป็น 2 แบบด้วยกัน
คือ การนิเทศเพื่ อการพัฒ นาเป็นกลุ่ม และการนิเ ทศเพื่อการพัฒนาเป็นรายบุคคล เทคนิควิธีก าร
จะเกี่ ยวพั นอยู่กั บ โครงการและกิ จ กรรมเป็นประเด็นส าคัญ นอกจากนั้นจะขึ้นอยู่กั บ ความรู้สึ ก
ความสัมพันธ์ ทัศนคติ และวิธีการที่ผู้ให้การนิเทศแสดงออกด้วยวิธีการจัด และพฤติกรรมที่มีต่อผู้รับ
การนิเทศ อย่างไรก็ตามเทคนิควิธีการทั้ง 2 แบบ นั้นจะต้องคานึงถึงวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมาย
ขนาดของกลุ่มที่เข้ารับการนิ เทศ ประสบการณ์ที่ จะก่อให้เกิดลักษณะของงานที่ผู้เข้ารับการนิเทศ
จะปฏิบัติและกิจกรรมที่ใช้ในการดาเนินการนิเทศ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่มาก
5.1 การนิเทศเพื่อการพัฒนาเป็นกลุ่ม มีวิธีดาเนินการได้ในรูปแบบ ดังนี้
5.1.1 การจัดประชุมปฏิบัติการ
5.1.2 การประชุมปรึกษาหารือ
5.2 การนิเทศเพื่อการพัฒนาเป็นรายบุคคล
5.2.1 การฝึกงาน
5.2.2 การเรียนรู้งานจากผู้มีประสบการณ์
เทคนิคต่างๆ เหล่านี้จะประสบผลสาเร็จได้ก็ต่อเมื่อผู้ทาหน้าที่นิเทศหรือผู้ที่ประสงค์จะ
ให้บุคลากรพัฒนานั้นแสดงพฤติกรรมมีลักษณะความรู้สึก และความปรารถนาของตนเองดังนี้
1. ชี้แจงให้เข้าใจวัตถุประสงค์ ความจาเป็นและความปรารถนาดี จนเป็นที่ยอมรับ
2. มีความจริงใจ
3. ปรารถนาที่ จ ะสนับ สนุน ให้บุคคลมี ความก้ าวหน้า และชี้ ให้เ ห็นถึง ความก้ าวหน้า
ในอนาคต
4. มุ่งมั่นเพื่อองค์การอย่างแท้จริง มิใช่เพื่อประโยชน์ของตนเอง
5. พิจารณาถึงเหตุจาเป็นและเข้าใจสถานภาพของผู้รับการนิเทศแล้วให้กาลังใจ
6. มองเห็นประโยชน์ที่องค์การจะได้รับ
7. ให้สิ่งตอบแทนตามสมควร เช่น ถ้าเป็นไปได้เกี่ยวกับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สรุ ป ได้ ว่ า เทคนิ ค และวิ ธี ก ารพั ฒ นาบุ ค คล เป็ น การส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ เพื่อให้งานของหน่วยงานเจริญก้าวหน้ามีประสิทธิภาพสูงขึ้น และผู้บริหารจะต้องรู้จัก
วิเคราะห์พฤติกรรมในองค์การ รู้จักวิเคราะห์บุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การ รู้ถึงองค์ประกอบของแรง
ปฏิกิริยาตอบสนองที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร เข้าใจถึงหลั กการเทคนิค และวิธีการ
พัฒนาบุคคล เป็นต้น

4. แนวความคิดเกี่ยวกับหลักการบริการ
“การบริหาร” (administration) หรือ “การจัดการ” (management) หรือ “รัฐประศาสน
ศาสตร์” (public administration) นั้น เป็นการยากที่ จะให้คาจ ากั ดความ เพราะความหมาย
ที่แท้จริงของคาจากัดความนั้น ต้องบรรจุไว้ด้วยความหมายมากมาย ดังนี้
เฮอร์เบริท เอ ไซมอน (Herbert A. Simon อ้างถึงใน อรุณ รักธรรม, 2517, หน้า 4-5) ได้ให้
คาจากัดความของ public administration ว่าการบริหารงานเป็นกิจกรรมที่กลุ่มบุคคลที่ร่วมมือ
ร่วมใจ ในการกระทาการที่มีเป้าหมายร่วมกันให้สาเร็จผล (the activities of groupscooperation
to accomplish common goals)
ติ น ปรั ช ญพฤทธิ์ (2528, หน้ า 163) ได้ อ ธิ บ ายไว้ ว่ า “การบริ ห ารงานพั ฒ นา”
(developmentadministration, administration of development [A of D] หมายถึง
การน าเอาความสามารถที่ มี อ ยู่ ในการพัฒ นาการบริ ห ารมาลงมื อ ปฏิ บัติ ตามนโยบายแผนงาน
หรื อโครงการพั ฒ นาประเทศจริ ง ๆ เพื่อ ให้ เ กิ ดความเปลี่ ย นแปลงตามที่ ได้ วางแผนไว้ ล่ว งหน้ า
และการเปลี่ยนแปลงตามที่ได้วางไว้ล่วงหน้านี้จะมุ่งสู่ความเจริญงอกงามทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของประเทศ อันจะนาไปสู่การลดความทุกข์ยากของคนทั้งที่อยู่ในองค์การ (ข้าราชการ)
และที่อยู่นอกองค์การ (ประชาชน)
ลูเธอร์ กูลิค และ แลนดัลล์ เออร์วิค (Luter Gulick & Lyndall Urwick 1937, p.145
อ้างถึงใน อรุณ รักธรรม,2517, หน้า 4-5) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารไว้ในหนังสือ “Paper on
the Science Administration” ว่าประกอบการด้วยขั้นตอนสาคัญ 7 ประการ หรือที่ เรียกกันย่อ ๆ
ว่า “POSDCORB MODEL” ซึ่งได้อธิบายตามความหมายได้ดังนี้
P = planning
หมายถึง การวางแผนหรือกาหนดเป้าหมายไว้ล่วงหน้า
O = organizing
S = staffing

หมายถึง การจัดส่วนองค์การ
หมายถึง การบริหารงานบุคคล ให้เหมาะสม

D = directing
หมายถึง การอานวยการ
C = coordinating หมายถึง การประสานงาน
R = reporting หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงาน
B = budgeting

หมายถึง การจัดทางบของหน่วยงาน

5. แนวคิดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบริหารงานเอกสาร
การเปลี่ ย นแปลงอั น ส าคั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ การบริ ห าร คื อ การเปลี่ ย นแปลงทางวิ ท ยาการ
(technology) การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการนี้ มีผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร
เป็นอย่างมาก จนเป็นที่กล่าวกันว่า “technology changes administration” ซึ่งเทคโนโลยีในที่นี้
หมายถึง วิธีการที่ใช้วิทยาการทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วยในการทางาน ไม่ว่าจะในทางอุตสาหกรรมหรือ
เกษตรกรรม เป็ น การน าเอาวิ ท ยาศาสตร์ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ธรรมชาติ ใ ห้ เ กิ ด ผลประโยชน์
ต่อการดารงชีพ ของมนุษย์ เลวิด (Leavit อ้างถึงใน อรุณ รักธรรม,2517, หน้า112) ความจริง
ที่ส นับ สนุนคากล่าวนี้มี อ ยู่เ ป็นอั นมาก ตัวอย่างเช่นการนาเอาพลัง งานปรมาณูม าใช้ในทางสันติ
ของประเทศไทย และประเทศต่างๆ สาหรับประเทศไทยรัฐบาลต้องจัดตั้งสานักงานพลังงานปรมาณู
เพื่อสันติขึ้น เพื่ อดาเนินกิ จการด้านพลัง ปรมาณูเพื่อสันติให้เ กิดประโยชน์ บรรลุผ ลส าเร็จสมตาม
ความมุ่งหมายที่รัฐบาลกาหนดไว้จะเห็นได้ว่านอกจากเทคโนโลยีจะมีส่วนสาคัญในการเปลี่ยนแปลง
การบริหารแล้วยังเป็นเครื่องสนับสนุนให้เห็นได้ชัดว่า เมื่อนาเอาเทคโนโลยีหรือวิทยาการแผนใหม่
มาใช้แล้ว ความจาเป็น และความต้องการที่จ ะฝึกฝนพัฒนาบุคคลให้มีฝีมือ มี ทัศนคติที่ ดีมี ความรู้
ความสามารถ เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้เกิดผลดีได้นั้นนับเป็นสิ่งจาเป็นต่อการแก้ปัญหาในการบริหาร
เป็นอย่างมากเทคโนโลยีที่ ส าคัญ อย่างหนึ่ง ที่ นามาใช้ในการพัฒ นาระบบบริหาร ก็ คือเทคโนโลยี
สารสนเทศ การนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถได้ข้อมูลที่ ชัดเจน
รวดเร็ว และถูกต้องสาหรับใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเป็นระบบที่อาจกล่าวได้
ว่าเป็นหัวใจของงานในยุคคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ทั้งนี้เพราะระบบนี้ครอบคลุมถึงงานข้ อมูลด้าน
ต่างๆ ด้วยเหตุนี้จึง จาเป็นอย่างยิ่ง ที่ ห น่วยงานที่ ก้ าวหน้าและทัน สมั ยจะต้องมี ร ะบบสารสนเทศ
ไว้ใช้งาน
การจัดทาระบบสารสนเทศนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก โดยปกติหน่วยงานทั้งหลายนั้น คุ้นเคย
กั บ การท างานด้ ว ยมื อ มาตลอดจึ ง ต้ อ งมี ร ะบบตรวจสอบกั น และกั น ด้ ว ยเหตุ นี้ ถ้ า หากเรา
นาคอมพิวเตอร์มาใช้ โดยไม่เปลี่ยนรูปแบบหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานเดิมแล้ว การใช้คอมพิวเตอร์
ก็ยัง คงไม่มี ป ระสิทธิภาพเท่าที่ ต้อ งการเพราะยังคงต้องทางานซ้าซ้อนใช้คนมาก ใช้ก ระดาษมาก
อยู่อย่างเดิม การจัดทาระบบสารสนเทศจึงไม่ใช่เป็นเพียงการนาคอมพิวเตอร์มาตั้งบนโต๊ะทางาน
แล้วก็ป้อนข้อมูลไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เ ท่านั้น แต่เป็นการปรับปรุงการทางานเดิมใหม่ด้วย
คือจะต้อ งพิ จ ารณาว่างานใดซ้าซ้ อนก็ แก้ ไข งานใดที่ ล่าช้าก็ ท าให้ร วดเร็วขึ้น งานใดที่ ไม่ จ าเป็ น

ก็ตัดออกไป จากนั้นจึงกาหนดงานที่ใช้คอมพิ วเตอร์ช่วยในการบันทึกเก็บ และดาเนินงานกับข้อมูล
ตลอดจนกาหนดงานต่างๆ ที่ต้องการประเภทของเทคโนโลยีการบริหารทีน่ ามาใช้ทั้งในการบริหารงาน
และการปฏิบัติงาน ขององค์การ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ประเภทเครื่องจักร (hardware) คือ เทคโนโลยีที่มีลักษณะเป็นเครื่องจักรสามารถจับต้อง
ได้ เช่น เครื่อ งคอมพิวเตอร์เครื่ องโทรสาร ระบบการสื่อสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ ติดต่อสื่อสาร
โดยทางวิทยุ โทรศัพท์ หรือดาวเทียม
2. ประเภทเทคนิค หรือ วิธีก าร (software) คือ เทคนิคต่างๆ ที่ นามาใช้ในการบริห าร
และปฏิบัติงานในองค์การ เช่น ระบบข่าวสารการจัดการ (management information system)
เป็นต้น ข้อจากัดในการใช้เทคโนโลยีการบริหาร ประการหนึ่งคือการนาเทคโนโลยี และเครื่องจักร
สมั ยใหม่ ม าใช้แทนคนท าให้เ กิดปัญ หาคนว่างงาน และปัญ หาคนเปลี่ยนสายงานที่ ทาจนชานาญ
ปัญหาการไม่ยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทาให้เกิดความขัดแย้งในการยอมรับ และการปฏิบัติตาม
ทั้ ง นี้ เ ป็ น อุ ป สรรคอย่า งยิ่ง ในการพัฒ นาความรู้ ค วามสามารถของทรัพ ยากรมนุษ ย์ ในองค์ ก าร
จากแนวความคิ ด ในการน าเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการบริ ห ารงานราชการ ในปั จ จุ บั น จะเห็ น ว่ า
หลายหน่วยงานได้ ให้ความส าคัญ ในการพัฒ นาข้าราชการ ประกอบกั บ ในส่ วนราชการมี ก ารใช้
คอมพิวเตอร์กันอย่างแพร่หลาย ข้อมูลบางประการที่สาคัญสามารถใช้ร่วมกันได้ เช่น ระเบียบคาสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี จึงมีการนาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สมัยใหม่เข้ามาพัฒนาระบบงานบริหาร
เอกสารในสานักงาน หรือที่เรียกว่าสานักงานไร้กระดาษ การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบ
บริหารเอกสารของส่วนราชการ นอกจากจะมี วัตถุประสงค์เ พื่อให้การดาเนินงานด้านการบริหาร
ราชการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดการซ้าซ้อน และสนับสนุนการบริหาร เพื่อตอบสนองให้ผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจแล้วยังเป็นการพัฒนาบุคลากรระดับต่างๆ ของส่วนราชการด้วย
6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เ กี่ยวข้อง ในเรื่องการบริห ารจัดการระบบเอกสาร
สามารถรวบรวม และนาเสนอประเด็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย ดังนี้
ผุสดี ทรัพย์สาร (2527, หน้า 10-11) ได้ศึกษาปัญหาการบริหารงานสารบรรณในสถาบัน
บัณฑิ ตพั ฒ นาบริห ารศาสตร์ โดยวิ ธีก ารสัม ภาษณ์เ จ้าหน้าที่ ผู้รับ ผิดชอบงานสารบรรณในคณะ
สานัก และหน่วยงานในสถาบัน และจากการสังเกตของผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานรับผิดชอบในแผนก
สารบรรณ พบว่าเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานสารบรรณส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ในระบบงานสารบรรณ

ดี พ อการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ ระบบการจั ด เก็ บ เอกสารยั ง ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพท าให้ ห าเอกสาร
เรื่ องที่ ต้อ งการไม่ พ บเมื่ อ ต้ อ งการน ามาใช้ใ นการบริ ห ารในบางหน่ วยงานไม่ ไ ด้ ให้ ค วามส าคั ญ
ต่อการบริห ารงานสารบรรณอุ ป กรณ์ใ นการบริ ห ารงานสารบรรณไม่ ครบถ้ว นเพี ยงพอสถานที่
ในบางหน่วยงานคับแคบ ทาให้ไม่มีพื้นที่สาหรับตั้งตู้เก็บ เอกสารบางหน่วยงานไม่มีคนเดินหนังสือ
เจ้าหน้าที่บางหน่วยงานรู้สึกว่างานในความรับผิดชอบมีมากจนเกินไป และต้องปฏิบัติงานนอกเหนือ
หน้าที่ ด้วย เช่น พิ มพ์ ห นังสือ บางหน่วยงานเจ้าหน้าที่ จัดท าหนังสือไม่เ ข้าใจระเบียบปฏิบัติง าน
เกี่ยวกับการจัดทาหนังสือ เช่น การใช้คาขึ้นต้น คาลงท้าย หลักการเขียนหนังสือราชการและอื่ น ๆ
หลายหน่วยงานไม่เคยมีการทาลายเอกสารทาให้ ที่เก็บเอกสารไม่เพียงพอ
ศุภวรรณ หรรษภิญโญ (2539, หน้า 128) ได้ทาการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพ และปัญหา
การบริ ห ารงานธุ ร การในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาขนาดใหญ่ พิ เ ศษ สั ง กั ด กรมสามั ญ ศึ ก ษา
พบว่า การบริหารงานสารบรรณในโรงเรียน ประสบปัญหาในเรื่องเจ้าที่ที่รับผิดชอบงานสารบรรณ
มีไม่เพียงพอขาดครูธุรการโดยตรงต้องให้ครูปฏิบัติการสอนมาปฏิบัติงานธุรการด้วยครูในโรงเรียน
ขาดความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เรื่อ งระเบี ย บว่ า ด้ ว ยงานสารบรรณ ขาดระบบการเก็ บ รั ก ษา
และทาลายตลอดจนไม่มีการกาหนดแนวปฏิบัติในการดาเนินงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
สถาพร ทองไทย (2539, หน้า 170) ได้ศึก ษาสภาพและปัญ หาการบริห ารงานธุร การ
ในโรงเรียนมั ธยมศึก ษาขนาดเล็ก สัง กั ดกรมสามั ญ ศึก ษา เขตการศึก ษา 6 พบว่าประสบปัญ หา
ด้านการขาดเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสารบรรณที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ในงานธุรการไม่ เพียงพอ ได้รับงบประมาณด้านธุร การน้อย การท าลายหนัง สือราชการไม่ ถูก ต้อง
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และการจัดระบบการจัดเก็ บ
การจ่ายหนังสือราชการไม่ดีพอ ทาให้สูญหายหรือจ่ายไม่ทั่วถึง
ธงชัย สันติเวช (2539, หน้า 44) ในการบริหารแต่ละอย่างให้เสร็จสิ้นไปนั้น ผู้บริหารทุกคน
ต่างเริ่ม ต้นท าการวางแผนจั ดการปรั บ ปรุ ง องค์ก ารของตนดาเนิน การจัด การเกี่ ย วกั บ ก าลั ง คน
อย่างต่อ เนื่องด้วยการสั่ง การและควบคุม งานต่างๆ เป็นลักษณะของกระบวนการในการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
สมบัติเทศน้อย (2527, หน้า 52) ได้ศึกษาปัญหาการบริห ารงานในกองธุร การวิทยาเขต
ที่สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ โดยศึกษาและเปรียบเทียบระดับปัญหาการบริหารงานของกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานและกลุ่ม ผู้รับบริการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาสุ่มจากประชากร 54 ผู้ปฏิบัติงาน

จานวน 118 คน และสุ่มจากผู้รับบริการ จานวน 480 คน ผลการศึกษาปัญหาการบริหารงานธุรการ
ด้านสารบรรณ พบว่าผู้ปฏิบัติง านและผู้รับบริการในแต่ละวิท ยาเขต มีร ะดับของปัญหาในระดับ
ปานกลาง และไม่แตกต่างกันในระหว่างวิทยาเขต โดยกลุ่มผู้รับบริการมีระดับปัญหาสูง กว่าผลการ
วิเคราะห์ดัง กล่าวอาจเป็นผลมาจากการบริห ารงานสารบรรณนั้นมีก ฎเกณฑ์ และระเบียบในการ
ปฏิบัติที่ใช้ในทุกวิทยาเขตที่เป็นลักษณะเดียวกัน และเป็นไปตามระเบียบราชการทั่วๆ ไป จึงทาให้
การบริห ารงานด้านสารบรรณในแต่ล ะวิท ยาเขต มี ปัญ หาไม่ แตกต่างกั น การที่ ก ลุ่ม ผู้รับ บริก าร
มีร ะดับสู ง กว่ากลุ่มผู้ปฏิบัตินั้น อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มผู้รับบริก ารส่วนใหญ่เป็นข้าราชการสาย ก
และไม่คุ้นเคยกับงานสารบรรณ เมื่อไปติดต่อขอรับบริการทางด้านสารบรรณจึงมักมีปัญหา ส่วนกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นข้าราชการสาย ค ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับงานสารบรรณ
เป็นอย่างดี เพราะเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจา จึงทาให้ระดับปัญหาทางด้านสารบรรณ
อยู่ในระดับต่า
รสริน ปิตินันท์ (2535, หน้า 128) ได้ทาการวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียน
มั ธยมศึก ษาขนาดใหญ่ สัง กั ดกรมสามั ญ ศึก ษา ในกรุง เทพมหานคร พบว่าโรงเรียนมั ธยมศึก ษา
ขนาดใหญ่ กรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร มีการปฏิบัติงานธุรการในระดับมาก 5 ปัญหาที่พบ
เรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ ครู อาจารย์ ไม่ค่อย
ได้ทราบและเข้าใจ บุคลากรเกิดความขัดแย้ง และปัดความรับผิดชอบงานธุรการ ต่างๆ การเบิกจ่าย
พัสดุ ครุภัณฑ์ มัก ล่าช้า และขาดแคลน พัส ดุ ครุภัณฑ์ ไม่ เพียงพอ และอยู่ในสภาพที่ไม่ เหมาะสม
กับการใช้งาน หนังสือราชการด้านการรับ-ส่ง และโต้ตอบมีความล่าช้าขาดการวางระบบบริหารงาน
ธุรการให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการติดตามไม่มีเอกสารหลักฐานขาดตกบกพร่อง
อุดมลักษณ์ บารุงญาติ (2541, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร
และบริการในงานสารบรรณ ในคณะมนุษย์ศาสตร์และสัง คมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า
สภาพปัญหาและสาเหตุ ลักษณะของการให้บริการทั้งก่อนและหลังให้กิจกรรมการนิเทศ การจัดอบรม
คู่มือปฏิบัติงาน และเอกสารแสดงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน จากการ 56 วิเคราะห์ด้านคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS/PC เพิ่มคานวณหาค่าร้อยละ T-Test ภายหลังการให้กิจกรรมแทรกแล้ว
(intervention) ตัวแปรต่างๆ ซึ่งได้แก่ การจัดพิมพ์หนังสือราชการอื่น ๆ การให้บริการถ่ายเอกสาร
การจัดเก็ บ เอกสาร การให้บริห ารอั ดส าเนา เรียงเอกสารเข้าเล่ม ทาให้มี การเปลี่ยนแปลงเวลา

ที่ให้บริการต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ร้อยละ .05 โดยตัวแปรดังกล่าว ข้างต้นทาให้ทราบว่าระยะเวลา
ทาให้บริการรวดเร็วขึ้น อันเป็นผลให้การรับบริการมีความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับมากขึ้น
วันชัย ชันประสิทธิ์ (2542, หน้า86-90) ได้ทาการวิจัยเรื่องการศึกษาปัญหาการปฏิบัติงาน
สารบรรณของสถาบันราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผู้ปฏิบัติงานกลุ่มทางวิชาการ และกลุ่มงานสนับสนุนกิจการสถาบันของสถาบันราชภัฏ 6 สถาบัน
จานวน 173 คน ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ จานวน 84 คน และผู้ปฏิบัติ งานกลุ่ม
สนับสนุนกิจการสถาบัน จานวน 89 คน พบว่าความคิดเห็นที่มีต่อปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณ
ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้า นการจัดท าหนัง สือราชการ ด้านการรับ และการส่งหนัง สือราชการ
ด้านการเก็ บ รัก ษาและการยืม หนัง สื อราชการ และด้านการท าลายหนั ง สือราชการแตกต่างกั น
และอยู่ในระดับปัญหาน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าความคิดเห็นของผูป้ ฏิบัติงานที่มีต่อปัญหา
การปฏิบัติงานทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับปัญหาน้อยทุกด้าน การปฏิบัติงานสารบรรณที่มีระดับปัญหา
ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุเรียงตามลาดับดังนี้ คือ ระบบวิธีการทางานตัวผู้ปฏิบัติงานเอง ผู้บังคับบัญชา
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ตามลาดับ
สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ
ส่วนใหญ่ม าจากตัวบุคลากรที่ไม่ มีความรู้ความเข้าใจในระบบงาน ไม่ มีก ารให้ความรู้ต่อบุคลากร
ที่จ ะมาปฏิบัติห น้าที่ ในงานด้านสารบรรณและเอกสารอย่างชั ดเจนอันดับ ต่อมา คือ ด้านสถานที่
เก็ บ เอกสาร มี ค วามคั บ แคบไม่ เ พี ยงพอต่อ จ านวนเอกสารที่ เ พิ่ ม มากขึ้น ทุ ก ขณะรวมถึง ปัญ หา
ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ ล้าสมัย และไม่มี การซ่อมบ ารุง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ เพราะประเทศ
มีความเจริญก้าวหน้าขึ้น จึงต้องการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทั นสมัยมากขึ้น รวมทั้งด้านงบประมาณ
ที่มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
8. กรอบแนวคิดในการศึกษา
กรอบแนวคิดในการศึก ษาวิจัยครั้ง นี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารที่เ กี่ยวข้องกับ การบริหาร
และการจัดระบบการจัดเก็บเอกสาร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยตามประเด็นต่าง ๆ
ที่ เ กี่ ยวข้อ ง ได้แก่ ศึก ษาเกี่ ยวกั บ วิธีก ารจัดเก็ บ เอกสารในปัจ จุบัน ปัญ หาในการจัดเก็ บ เอกสาร
ในปัจจุบัน ปัญหาในการนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บเอกสารของสานักงานสุจินต์การบัญชี
เมื่อได้รับข้อมูลจากการศึกษาจากเอกสารและการสอบถามแล้ว จึงได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา

สรุปเป็นประเด็นต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง และนาเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดระบบการจัดเก็บ
เอกสารของส านัก งานสุจินต์ ก ารบัญ ชี รายละเอียดของกรอบแนวคิดในการศึก ษาวิจั ยในครั้ง นี้
แสดงในกรอบแนวคิดตามภาพต่อไปดังนี้

วิธีการจัดเก็บเก็บเอกสารปัจจุบัน

ปัญหาในการจัดเก็บเอกสารใน
ปัจจุบัน
แนวทางในการจัดเก็บเอกสาร
สานักงานสุจินต์การบัญชี
กรอบแนวคิดการศึกษา
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการทาวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ เรื่ อ งการศึ ก ษาปั ญ หาการจั ด เก็ บ เอกสาร
กรณีศึกษาสานักงานสุจินต์การบัญชี ซึ่งได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ม ประชากรที่ ใช้ในการศึก ษาครั้ง นี้ คือ เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ด้านเอกสาร
ของสานักงานสุจินต์การบัญชี จานวน 6 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึก ษาครั้งนี้เ ป็นการวิจัยเชิงสารวจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
และการสั ม ภาษณ์ โ ดยวิ ธี ก ารหาเหตุ ผ ลเชิ ง อุ ป นั ย สร้ า งขึ้ น จากการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิธีการออกแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา ประสบการณ์ ก ารท างานเกี่ ยวกั บ บั ญ ชี และตาแหน่ ง ที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดเก็บเอกสารของสานักงานสุจินต์
การบัญชี ใช้การจัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีระดับการให้คะแนนกาหนดค่า
ของคาตอบออกเป็นดังนี้
5 (มีปัญหามากทีส่ ุด) หมายถึง
มีปัญหาทุกครั้งหรือ 80% ขึ้นไป
4 (มีปญ
ั หามาก)
หมายถึง
มีปัญหา 70-79%
3 (มีปญ
ั หาปานกลาง) หมายถึง
มีปัญหา 50-69%
2 (มีปญ
ั หาน้อย)
หมายถึง
มีปัญหา 40-49%
1 (มีปญ
ั หาน้อยที่สุด) หมายถึง
มีปัญหาต่ากว่า 40%
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด ปลายปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
และข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ สภาพปั ญ หาและแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาการจั ด เก็ บ เอกสาร
ของสานักงานสุจินต์การบัญชี
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เข้าไปขอความร่วมมือ และแจกแบบสอบถามให้กับผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 6 คน
พร้อมเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ได้ครบตามจานวน
2. นาแบบสอบถามที่ ได้ม าตรวจสอบความถูก ต้องและความสมบูร ณ์ ของการตอบ
แบบสอบถามเพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
3. การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล จากการสั ม ภาษณ์ ได้เ ตรี ยมอุป กรณ์ ต่า งๆ ที่ จ าเป็ นต่ อ
การปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อเก็บ ข้อมูล ซึ่งได้แก่ สมุดจดบันทึก ดินสอ ปากกา ยางลบ และแฟ้ม
เอกสาร และดาเนินการจัดเก็บข้อมูลด้วยการนัดหมายคณะกรรมการ เพื่อทาการสัมภาษณ์ ณ บริเวณ
ที่ทาการสานักงานสุจินต์การบัญชี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความหลากหลายมากขึ้น
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
การสร้างแบบสอบถาม และการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษาจากเอกสาร บทความ ตารา ทฤษฎี และผลงานที่เกี่ยวข้อง
2. นาแบบสอบถามทีส่ ร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพือ่ แก้ไขและให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมในด้านเนื้อหาความเข้าใจ และการใช้ภาษา เพื่อให้มคี วามถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แบบสอบถาม และท าการวิ เ คราะห์ ต ามวิ ธี ก ารทางสถิ ติ
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยทาการวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่
(Frepuency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. ระดับ ความคิดเห็น สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดเก็บ เอกสารของ
สานักงานสุจินต์การบัญชี วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frepuency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (StandardDeviation) ในการแปรผล
3. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ โ ดยการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา จั ดเป็ น กลุ่ ม
และเป็นแบบแผนดูความเหมือน และความแตกต่างกันของข้อมูลที่ได้
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บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
การศึกษาปัญหาจัดเก็บเอกสารกรณีศึกษา สานักงานสุจินต์การบัญชี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัญหาระบบการจัดเก็บเอกสารของสานักงานสุจินต์การบัญชี และเพื่ อ เสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงพั ฒ นาระบบการจัดการเอกสารของส านัก งานสุจินต์ ก ารบัญ ชี โดยมี กลุ่ม เป้าหมายเป็น
พนักงานสานักงานสุจินต์การบัญชี จานวน 6 คน มีผลการดาเนินงานดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว
ตารางที่ 1 แสดงจานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน (คน)
ชาย
หญิง
6
รวม
6

ร้อยละ
100.0
100.0

จากตารางที่ 1 แสดงจานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ พบว่าส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงทั้งหมดจานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ตารางที่ 2 แสดงจานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน (คน)
20-25 ปี
2
26-30 ปี
1
31-35 ปี
0
36-40 ปี
2
40 ปีขึ้นไป
1
รวม
6

ร้อยละ
33.33
16.67
0.00
33.33
16.67
100.00

จากตารางที่ 2 แสดงจานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ พบว่าส่วนใหญ่
มีอายุร ะหว่าง 20-25 ปี มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และอายุ 36-40 จ านวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมา อายุ 26-30 จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และอายุ 41 ปี
ขึ้นไป จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 แสดงจานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน (คน)
ร้อยละ
ปวช.
ปวส.
1
16.67
ปริญญาตรี
4
66.66
ปริญญาโท
1
16.67
รวม
6
100.0
จากตารางที่ 3 แสดงจานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
พบว่ าส่ว นใหญ่ จ บการศึ ก ษาระดับ ปริญ ญาตรี จ านวน 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 66.66 รองลงมา
คือระดับ ปวส. จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และระดับปริญญาโท จานวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.67 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 แสดงจานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามประสบการณ์การทางาน
ประสบการณ์การทางาน
ต่ากว่า 5 ปี
5-10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม

จานวน (คน)
3
2
1
6

ร้อยละ
50.00
33.33
16.67
100.0

จากตารางที่ 4 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประสบการณ์
การทางาน พบว่าส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทางานต่ากว่า 5 ปี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00
รองลงมามีประสบการณ์การทางาน 5-10 ปี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และมีประสบการณ์
การทางานมากกว่า 10 ปี จานวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.67 ตามลาดับ
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดเก็บเอกสารของสานักงานสุจินต์การบัญชี
เป็นการใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานประมาณค่า (rating scale) ซึ่ง มีระดับการให้คะแนนกาหนดค่า
ของคาตอบออกเป็นดังนี้
5 (มีปัญหามากที่สุด)
4 (มีปัญหามาก)
3 (มีปัญหาปานกลาง)
2 (มีปัญหาน้อย)
1 (มีปัญหาน้อยทีส่ ุด)

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีปัญหาทุกครั้งหรือ 80% ขึ้นไป
มีปัญหา 70-79%
มีปัญหา 50-69%
มีปัญหา 40-49%
มีปัญหาต่ากว่า 40%

ตารางที่ 5 แสดงจานวนร้อยละของสภาพปัญหา ด้านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
ระดับปัญหา
5
4
3
2
1
รวม

จานวน (คน)
2
4
6

ร้อยละ
33.33
66.67
100.00

จากตารางที่ 5 แสดงจานวนร้อยละของสภาพปัญหา ด้านการตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสาร พบว่าส่วนใหญ่ มีระดับปัญหาที่ระดับ 4 จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และมีระดับ
ปัญหา ทีร่ ะดับ 5 จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33
ตารางที่ 6 แสดงจ านวนร้อ ยละของสภาพปัญหา ด้านการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
ที่ได้รับ
ระดับปัญหา
จานวน (คน)
ร้อยละ
5
2
33.33
4
4
66.67
3
2
1
รวม
6
100.00
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จากตารางที่ 6 แสดงจานวนร้อยละของสภาพปัญหา ด้านการตรวจสอบความครบถ้ วนของ
เอกสารที่ได้รับ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับปัญหาที่ 4 จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ
66.67 และมีระดับปัญหา ที่ระดับ 5 จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33
ตารางที่ 7 แสดงจานวนร้อยละของสภาพปัญหา ด้านการติดต่อสื่อสารในการขอรับเอกสาร
ระดับปัญหา
5
4
3
2
1
รวม

จานวน (คน)
5
1
6

ร้อยละ
83.33
16.67
100.00

จากตารางที่ 7 แสดงจานวนร้อยละของสภาพปัญหา ด้านการติดต่อสื่อสารในการขอรับ
เอกสาร พบว่าส่วนใหญ่ มีระดับปัญหาที่ระดับ 4 จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และมีระดับ
ปัญหา ที่ระดับ 3 จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33
ตารางที่ 8 แสดงจานวนร้อยละของสภาพปัญหา ด้านปริมาณของเอกสารที่ได้รับ
ระดับปัญหา
5
4
3
2
1
รวม

จานวน (คน)
4
2
6

ร้อยละ
66.67
33.33
100.00

จากตารางที่ 8 แสดงจานวนร้อยละของสภาพปัญหา ด้านปริมาณของเอกสารที่ได้รับ พบว่า
ส่วนใหญ่ มีระดับปัญหาที่ระดับ 4 จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และ มีระดับปัญหาที่ระดับ 3
จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33
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ตารางที่ 9 แสดงจานวนร้อยละของสภาพปัญหา ด้านความรู้ของพนักงานเกี่ยวกับเอกสารที่ได้รับ
ระดับปัญหา
จานวน (คน)
ร้อยละ
5
4
4
66.67
3
2
33.33
2
1
รวม
6
100.00
จากตารางที่ 9 แสดงจ านวนร้อยละของสภาพปัญ หา ด้านความรู้ของพนัก งานเกี่ ยวกั บ
เอกสารที่ ไ ด้ รั บ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ ปั ญ หาที่ ร ะดั บ 4 มากที่ สุ ด จ านวน 4 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 66.67 และมีระดับปัญหา ที่ระดับ 3 จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33
ตารางที่ 10 แสดงจานวนร้อยละของสภาพปัญหา ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร
ระดับปัญหา
5
4
3
2
1
รวม

จานวน (คน)
4
2
6

ร้อยละ
66.67
33.33
100.00

จากตารางที่ 10 แสดงจานวนร้อยละของสภาพปัญหา ด้านด้านระยะเวลาที่ใช้ในการจัดเก็บ
เอกสาร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับปัญหาที่ระดับ 4 จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ
66.67 และมีระดับปัญหาที่ระดับ 3 จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33
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ตารางที่ 11 แสดงจานวนร้อยละของสภาพปัญหา ด้านระบบการจัดเก็บเอกสาร
ระดับปัญหา
5
4
3
2
1
รวม

จานวน (คน)
1
2
3
6

ร้อยละ
16.67
33.33
50.00
100.00

จากตารางที่ 11 แสดงจานวนร้อยละของสภาพปัญหา ด้านระบบการจัดเก็บเอกสาร พบว่า
ส่วนใหญ่ มีร ะดับ ปัญ หาที่ ระดับ 3 จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมามีร ะดับ ปัญ หา
ที่ระดับ 4 จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และมีระดับปัญหาที่ระดับ 5 จานวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.67
ตารางที่ 12 แสดงจานวนร้อยละของสภาพปัญหา ด้านเมื่อนาเอกสารออกมาใช้งานแล้วไม่เก็บไว้
ที่เดิม
ระดับปัญหา
จานวน (คน)
ร้อยละ
5
4
3
50.00
3
3
50.00
2
1
รวม
6
100.00
จากตารางที่ 12 แสดงจานวนร้อยละของผู้ สภาพปัญหา ด้านเมื่อนาเอกสารออกมาใช้งาน
แล้วไม่เก็บไว้ที่เดิม พบว่าส่วนใหญ่ มีระดับปัญหาที่ระดับ 4 จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ
มีระดับปัญหา ที่ระดับ 3 จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00

36

ตารางที่ 13 แสดงจานวนร้อยละของสภาพปัญหา ด้านเอกสารสูญหาย
ระดับปัญหา
5
4
3
2
1
รวม

จานวน (คน)
5
1
6

ร้อยละ
83.33
16.67
100.00

จากตารางที่ 13 แสดงจานวนร้อยละของสภาพปัญหา ด้านเอกสารสูญหาย พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับปัญหาที่ระดับ 4 จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และ มีระดับ
ปัญหา ที่ระดับ 3 จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67
ตารางที่ 14 แสดงจานวนร้อยละของสภาพปัญหา ด้านสถานที่/เครื่องมือในการจัดเก็บ
ระดับปัญหา
จานวน (คน)
ร้อยละ
5
2
33.33
4
1
16.67
3
3
50.00
2
1
รวม
6
100.00
จากตารางที่ 14 แสดงจานวนร้อยละของสภาพปัญหา ด้านสถานที่/เครื่องมือในการจัดเก็บ
พบว่าส่วนใหญ่ มีระดับปัญหาที่ระดับ 3 จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมามีระดับปัญหา
ที่ระดับ 5 จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และมีระดับปัญหา ที่ระดับ 4 จานวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.67
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ตารางที่ 15 แสดงจานวนร้อยละของสภาพปัญหา ด้านเอกสารเกิดความเสียหาย
ระดับปัญหา
จานวน (คน)
ร้อยละ
5
1
16.67
4
3
50.00
3
2
33.33
2
1
รวม
6
100.00
จากตารางที่ 15 แสดงจานวนร้อยละของสภาพปัญหา ด้านเอกสารเกิดความเสียหาย พบว่า
ส่วนใหญ่ มีร ะดับ ปัญ หาที่ ระดับ 4 จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00รองลงมา มีร ะดับ ปัญ หา
ที่ระดับ 3 จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และมีระดับปัญหา ที่ระดับ 5 จานวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.67
ตารางที่ 16 แสดงจานวนร้อยละของสภาพปัญหา ด้านบุคลากรไม่ให้คามร่มมือในการจัดเก็บเอกสาร
ระดับปัญหา
จานวน (คน)
ร้อยละ
5
2
33.33
4
1
16.67
3
3
50.00
2
1
รวม
6
100.00
จากตารางที่ 16 แสดงจานวนร้อยละของสภาพปัญหา ด้านบุคลากรไม่ให้ความร่วมมือในการ
จัดเก็บเอกสาร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับปัญหาที่ระดับ 3 จานวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 รองลงมา มีระดับปัญหา ที่ระดับ 5 จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และมีระดับ
ปัญหาที่ระดับ 4 จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67
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ตารางที่ 17 แสดงจานวนร้อยละของสภาพปัญหา ด้านความล่าช้าของขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร
ระดับปัญหา
จานวน (คน)
ร้อยละ
5
1
16.67
4
2
33.33
3
3
50.00
2
1
รวม
6
100.00
จากตารางที่ 17 แสดงจ านวนร้ อ ยละของสภาพปั ญ หา ด้ า นความล่ า ช้ า ของขั้ น ตอน
การจัดเก็ บ เอกสาร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี ระดับ ปัญ หาที่ร ะดับ 3 จานวน 3 คน
คิดเป็นร้อ ยละ 50.00 รองลงมา มี ร ะดับปัญ หา ที่ ร ะดับ 4 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33
และมีระดับปัญหาที่ระดับ 5 จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67
ตารางที่ 18 แสดงจานวนร้อ ยละของสภาพปัญหา ด้านบุคลากรไม่ มีความรู้ความชานาญเกี่ย วกั บ
ระบบ การจัดเก็บเอกสาร
ระดับปัญหา
จานวน (คน)
ร้อยละ
5
3
50.00
4
3
50.00
3
2
1
รวม
6
100.00
จากตารางที่ 18 แสดงจานวนร้อยละของสภาพปัญหา ด้านบุคลากรไม่มีความรู้ความชานาญ
เกี่ยวกับระบบการจัดเก็บเอกสาร พบว่าส่วนใหญ่ มีระดับปัญหาที่ระดับ 5 จานวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 และ มีระดับปัญหา ที่ระดับ 3 จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00
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ตารางที่ 19 แสดงจานวนร้อยละของสภาพปัญหา ด้านการติดต่อสื่อสารในองค์กรไม่เป็นระบบ
ระดับปัญหา
จานวน (คน)
ร้อยละ
5
4
4
66.67
3
2
33.33
2
1
รวม
6
100.00
จากตารางที่ 19 แสดงจานวนร้อยละของสภาพปัญหา ด้านการติดต่อสื่อสารในองค์กรไม่เป็น
ระบบ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีร ะดับปัญหาที่ ระดับ 4 จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ
66.67 และ มีระดับปัญหาที่ระดับ 3 จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33
ตารางที่ 20 แสดงจานวนร้อยละของสภาพปัญหา ด้านระบบการจัดเก็บเอกสารมีความยุ่งยาก
ระดับปัญหา
จานวน (คน)
ร้อยละ
5
4
4
66.67
3
2
33.33
2
1
รวม
6
100.00
จากตารางที่ 20 แสดงจ านวนร้ อยละของสภาพปั ญ หา ด้ านระบบการจั ดเก็ บ เอกสาร
มี ค วามยุ่ง ยาก พบว่า ส่ วนใหญ่ มี ร ะดับ ปัญ หาที่ ร ะดั บ 4 จ านวน 4 คน คิ ดเป็น ร้ อยละ 66.67
และมีระดับปัญหา ที่ระดับ 3 จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33
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ตารางที่ 21 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัญหาในการจัดเก็บเอกสารของ
สานักงานสุจินต์การบัญชี
ปัญหาการจัดเก็บเอกสารของสานักงานสุจินต์การบัญชี
SD. ระดับปัญหา
xˉ
1. การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
3.7 0.52
น้อย
2. การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รบั
4.3 0.52
มาก
3. การติดต่อสื่อสารในการขอรับเอกสาร
3.8 0.41 ปานกลาง
4. ปริมาณของเอกสารที่ได้รับ
3.7 0.52
น้อย
5. ความรู้ของพนักงานเกี่ยวกับเอกสารที่ได้รับ
3.7 0.52
น้อย
6. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร
3.7 0.52
น้อย
7. ระบบการจัดเก็บเอกสาร
3.7 0.82
น้อย
8. เมื่อนาเอกสารออกมาใช้งาน แล้วไม่เก็บไว้ที่เดิม
3.5 0.55 น้อยที่สุด
9. เอกสารสูญหาย
3.8 0.41 ปานกลาง
10. สถานที่/เครื่องมือในการจัดเก็บ
3.8 0.98 ปานกลาง
11. เอกสารเกิดความเสียหาย
3.8 0.75 ปานกลาง
12. บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บเอกสาร
3.8 0.98 ปานกลาง
13. ความล่าช้าของขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร
3.7 0.82
น้อย
14. บุคลากรไม่มีความรู้ความชานาญเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บ
4.5 0.98 มากที่สุด
เอกสาร
15. การติดต่อสื่อสารในองค์กรไม่เป็นระบบ
3.7 0.52
น้อย
16. ระบบการจัดเก็บเอกสารมีความยุ่งยาก
3.7 0.52
น้อย
รวม
3.8 0.64
น้อย
จากตารางที่ 21 พบว่าสภาพปัญ หาการจัดเก็บ เอกสารภายในสานัก งานสุจินต์ก ารบัญ ชี
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 และ
เมื่อพิ จารณาจากสภาพปัญหาแต่ล ะข้อแล้ว พบว่ามี ปัญหา ด้านบุคลากรไม่มีความรู้ความชานาญ
เกี่ ยวกับ ระบบการจัดเก็บ เอกสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.5 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ ากั บ 0.98
รองลงมาคือ การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ ากับ 0.52 การติดต่อ สื่อสารในการขอรับ เอกสารมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.8 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.41 เอกสารสูญหายมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.8 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.41
เอกสารเกิ ด ความเสี ย หายมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.8 ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.75
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บุคลากรไม่ ให้ค วามร่ว มมื อ ในการจัด เก็ บ เอกสารมี ค่ าเฉลี่ย เท่ ากั บ 3.8 ค่าเบี่ย งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.98 สถานที่/เครื่องมือในการจัดเก็บมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.98
ปริม าณของเอกสารที่ ได้รับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ ากั บ 0.52 ความรู้ของ
พนักงานเกี่ยวกับเอกสารที่ได้รับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ระยะเวลา
ที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 การติดต่อสื่อสาร
ในองค์กรไม่เ ป็นระบบ มี ค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 3.7 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.52 การตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ระบบการจัดเก็บ
เอกสารมีความยุ่งยากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 เมื่อนาเอกสารออกมา
ความล่าช้าของขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82
และระบบการจัดเก็บเอกสารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 ใช้งานแล้ว
ไม่เก็บไว้ที่เดิมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.5 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55
ส่วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไ ขปัญหาการจัดเก็บเอกสาร
ของสานักงานสุจินต์การบัญชี
ไม่มี

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาการจัดเก็บเอกสาร กรณีศึกษาสานักงานสุจินต์การบัญชี
มีวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อศึ ก ษาปั ญ หาระบบการจั ด เก็ บ เอกสาร กรณี ศึ ก ษาส านั กงานสุ จิ น ต์ ก ารบั ญ ชี
และเพื่ อ เสนอแนะแนวทางในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบการจัด เก็บ เอกสาร ของส านัก งาน
สุจินต์การบัญชี ซึ่งมีผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านเอกสารของสานักงาน
สุจินต์การบัญชี จานวน 6 คน
2. เครื่ องมือมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อ มูลคือแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่ ว น
ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 สภาพปัญหาการจัดเก็บเอกสารของสานักงานสุจินต์การบัญชี
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
3. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ ย วกั บ ด้ า นเอกสารของส านั ก งานสุ จิ น ต์ ก ารบั ญ ชี จ านวน 6 คนโดยข้ อ มู ล พื้ น ฐานของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ได้ ท าการวิ เ คราะห์ ด้ ว ยการแจกแจงความถี่ ( Frepuency) และค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ส่วนระดับความคิดเห็น สภาพปัญหาการจัดเก็บเอกสารของสานักงานสุจินต์การบัญชี
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frepuency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการแปรผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
จัดเก็บเอกสาร และส่วนที่เกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
สรุปผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว
สรุ ป ผลการศึกษา พบว่า ผู้ ต อบแบบสอบถาม 6 คน เป็นเพศหญิง ทั้งหมดจานวน 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 100.00
ด้านอายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 6 คน มีอายุระหว่าง 20-25 ปี มีจานวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 และอายุ 36-40 จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมา อายุ 26-30 จานวน
1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และอายุ 41 ปีขึ้นไป จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67

ด้านการศึกษา พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถาม 6 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน
4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 รองลงมา คือระดับ ปวส. จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และระดับ
ปริญญาโท จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67
ด้านประสบการณ์การทางาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 6 คน มีประสบการณ์การทางาน
ต่ากว่า 5 ปี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมามีประสบการณ์การทางาน 5-10 ปี จานวน
2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และมีประสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ปี จานวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.67
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดเก็บ
เอกสารของสานักงานสุจินต์การบัญชี
พบว่าสภาพปั ญหาการจัดเก็บเอกสารภายในสานักงานสุจินต์การบัญชี ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 และเมื่อพิจารณาจาก
สภาพปั ญ หาแต่ ล ะข้อ แล้ ว พบว่ ามี ปัญ หา ด้ านบุค ลากรไม่ มีค วามรู้ค วามช านาญเกี่ ยวกับ ระบบ
การจั ดเก็ บ เอกสารมีค่ า เฉลี่ ย เท่า กับ 4.5 ค่ าส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่า กั บ 0.98 รองลงมาคื อ
การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.52 การติดต่อสื่อสารในการขอรับเอกสารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41
เอกสารสูญหายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 เอกสารเกิดความเสียหาย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 บุคลากรไม่ให้ความร่วมมื อในการจัดเก็บ
เอกสารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.98 สถานที่/เครื่องมือในการจัดเก็บ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.98 ปริมาณของเอกสารที่ได้รับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.7 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ความรู้ของพนักงานเกี่ยวกับเอกสารที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.7 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 การติดต่อสื่อสารในองค์กรไม่เป็นระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7
ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.7
ค่าเบี่ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ระบบการจัดเก็บเอกสารมีความยุ่งยากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ความล่าช้าของขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7
ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.82 และระบบการจั ด เก็ บ เอกสารมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.7
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 เมื่อนาเอกสารออกมาใช้งานแล้วไม่เก็บไว้ที่เดิมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.5 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55

อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง สภาพปัญหาการจัดเก็บเอกสาร กรณีศึกษาสานักงานสุจินต์การบัญชี
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
สานักงานสุจินต์การบัญชี ส่วนใหญ่มีปัญหาในด้านบุคลากรไม่มีความรู้ความชานาญเกี่ยวกับ
ระบบการจั ด เก็ บ เอกสาร ซึ่ ง อยู่ ใ นระดั บ ปั ญ หามากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้ า นการตรวจสอบ
ความครบถ้ว นของเอกสารที่ได้รั บ ซึ่งอยู่ในระดับปัญหามาก ด้านการติดต่อสื่ อสารในการขอรับ
เอกสาร ด้านเอกสารสูญหาย ด้านสถานที่/เครื่องมือในการจัดเก็บ ด้านเอกสารเกิดความเสียหาย
และด้ า นบุ ค ลากรไม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการจั ด เก็ บ เอกสาร ซึ่ ง อยู่ ใ นระดั บ ปั ญ หาปานกลาง
ด้านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารด้านปริมาณของเอกสารที่ได้รับ ด้านความรู้ของพนักงาน
เกี่ย วกับ เอกสารที่ได้รับ ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร ด้านระบบการจัดเก็บเอกสาร
ด้านระบบการจัดเก็บเอกสารมีความยุ่งยาก และด้านความล่าช้าของขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร ซึ่งอยู่
ในระดับปัญหาน้อย และด้านเมื่อนาเอกสารออกมาใช้งานแล้วไม่เก็บไว้ที่เดิม ซึ่งอยู่ในระดับปัญหา
น้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ วันชัย ชันประสิทธิ์ (2542, หน้า86-90) ได้ทาการวิจัยเรื่อง
การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของสถาบันราชภัฎ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษา
และเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานกลุ่มทางวิชาการ และกลุ่มงานสนับสนุนกิจการสถาบัน
ของสถาบันราชภัฎ 6 สถาบัน จานวน 173 พบว่าความคิดเห็นที่มีต่อปัญหาการปฏิบัติง านสารบรรณ
ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการจัดทาหนังสื อราชการ ด้านการรับและการส่ งหนั งสื อราชการ
ด้า นการเก็ บ รั ก ษาและการยื มหนั ง สื อ ราชการ และด้า นการท าลายหนัง สื อ ราชการแตกต่ า งกั น
และอยู่ในระดับปัญหาน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อปัญหา
การปฏิบัติงานทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับปัญหาน้อยทุกด้าน การปฏิบัติงานสารบรรณที่มีระดับปัญหา
ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุเรียงตามลาดับดังนี้ คือ ระบบวิธีการทางานตัวผู้ปฏิบัติงานเอง ผู้บังคับบัญชา
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึ ก ษา พบว่ า ส านั ก งานสุ จิ น ต์ ก ารบั ญ ชี มี ปั ญ หา ด้ า นบุ ค ลากรไม่ มี ค วามรู้
ความชานาญเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บเอกสารมากที่สุด รองลงมาคือ การตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารที่ได้รับ, การติดต่อสื่อสารในการขอรับเอกสาร, เอกสารสูญหาย, สถานที่หรือเครื่องมือ

ในการจัดเก็บ, เอกสารเกิดความเสียหาย, บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บเอกสาร ดังนั้นควร
มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้
1. ควรจัดทาคู่มือ หรื อจั ดอบรม เพื่อเพิ่มความรู้และข้อเสนอแนะในการจัดเก็บเอกสาร
ที่ถูกต้อง
2. ควรตรวจสอบเอกสารที่ได้รับอย่างละเอียดรอบคอบทุกครั้งเมื่อได้รับจากลูกค้า
3. การติดต่อขอรับเอกสารจากลูกค้าทุกครั้งควรกาหนดระยะเวลาเก็บอาจจะช่วยลดปริมาณ
ของเอกสารที่ไม่สาคัญได้อีกด้วย
4. ควรมีความรับผิดชอบ รอบคอบ เพื่อป้องกันเอกสารเสียหาย
5.

ควรจั ด หารเครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด เก็ บ เอกสารให้ เ ป็ น หมวดหมู่

เพื่อความสะดวก และง่ายต่อการค้นหา อีกทั้งยังประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสารอีกด้วย
6. ควรมี ร ะเบี ย บแผนในการน าเอกสารออกมา และมี ก ารเซ็ น ชื่ อ ทุ ก ครั้ ง เพื่ อ ป้ อ งกั น
การสูญหาย
7.

เมื่อน าเอกสารออกไปใช้แล้ ว ควรเก็บเอกสารไว้ที่เดิม เพื่อช่ว ยให้ ปฏิบัติงานได้เร็ว

และมีประสิทธิภาพ หรือทาสัญลักษณ์หมวดหมู่ไว้เพื่อง่ายต่อการค้นหา
ในการศึ ก ษาวิจั ย ครั้ งต่ อ ไป ควรทาการวิจั ย ในรายละเอี ย ดขององค์ ก ร ในด้ า นการวิ จั ย
เชิงปริมาณและคุณภาพต่าง ๆ ด้านระบบการจัดเก็บเอกสารให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
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