
 
 

 
 

ความคิดเห็นของเจา้หนา้ทีเ่กีย่วกบัปัญหาในการปฏิบติังานสารบรรณของ

ขา้ราชการตํารวจฝ่ายอํานวยการ กองบงัคบัการตํารวจภูธรจงัหวดันนทบุรี 

 

กรรณิกา  โชตินอก
*
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จรญัญา  ปานเจริญ
** 

 

บทคดัย่อ 
 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเหน็ของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับปัญหาใน

การปฏิบัติงานสารบรรณ ของข้าราชการตาํรวจ ฝ่ายอาํนวยการ กองบังคับการตาํรวจภูธรจังหวัด

นนทบุรี  และ 2) เพ่ือเปรียบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกับปัญหาในการปฏบิัติงานสารบรรณ ของ

ข้าราชการตาํรวจ ฝ่ายอาํนวยการ กองบังคับการตาํรวจภธูรจังหวัดนนทบุรี จาํแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคล การวิจัยคร้ังน้ีใช้ประชากร ทั้งหมด 83  คน  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการ

เกบ็รวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถาม 83 ฉบับ ซ่ึงผู้วิจัยเกบ็รวบรวมแบบสอบถามกลับมาได้ 

83 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 100.00 แล้วนาํมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเรจ็ 

รูป (SPSS)  โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย และ () ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

() ผลการวิจัยพบว่า 

1) เจ้าหน้าที่มีความคิดเหน็เกี่ยวกบัปัญหาในการปฏบิัติงานสารบรรณของข้าราชการ

ตาํรวจฝ่ายอาํนวยการ กองกับการตาํรวจภูธร จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับน้อย ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านบุคคล  ด้านทรัพยากร  และด้าน

กระบวนการ  

2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เจ้าหน้าที่ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้

ต่อเดือน อายุราชการ สถานภาพสมรส และตาํแหน่งงานในปัจจุบันแตกต่างกัน มีระดับความ

คิดเหน็เกี่ยวกบัปัญหาในการปฏบิัติงานสารบรรณของข้าราชการตาํรวจฝ่ายอาํนวยการ ตาํรวจภธูร

จังหวัดนนทบุรีโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั 
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1. บทนาํ 

      ระบบงานขององค์การภาครัฐที่สาํคัญประการหน่ึงคือการปฏิบัติงานสารบรรณของส่วน

ราชการต่างๆ ถือปฏบิัติตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ซ่ึงมีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2526 ระเบียบฯ น้ีใช้บังคับกับส่วนราชการอันได้แก่ กระทรวง 

ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งที่อยู่ในราชการบริหารส่วนกลาง (กระทรวง ทบวง กรม) 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (จังหวัด อาํเภอ) ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร 

เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตาํบล (อบต.) เมืองพัทยา) และส่วน

ราชการที่ประจาํอยู่ในต่างประเทศด้วย แต่ไม่บังคับใช้กบัรัฐวิสาหกจิ ทั้งน้ี ผู้รักษาการตามระเบียบฯ 

ดังกล่าว ได้แก่ ปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี  ซ่ึงงานสารบรรณตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

งานสารบรรณ พ.ศ.2526 หมายถึงงานที่เกี่ยวกบัการบริหารงานเอกสารเร่ิมตั้งแต่การจัดทาํการรับ

การส่งการเกบ็รักษาการยืมจนถึงการทาํลาย ในทางปฏบิัติงานสารบรรณเป็นการบริหารงานเอกสาร

ทั้งปวงตั้งแต่การคิดร่างเขียนอ่านแต่งพิมพ์จดทาํสาํเนาส่งหรือสื่อข้อความรับบันทกึจดรายงานการ

ประชุมสรุปย่อเร่ืองเสนอสั่งการตอบทาํรหัสเกบ็เข้าที่ค้นหาติดตามและทาํลายทั้งน้ีต้องเป็นระบบที่

ให้ความสะดวกรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพ่ือประหยัดเวลาแรงงานและค่าใช้จ่ายโดย

เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 1) หนังสอืที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 2) หนังสอืที่ส่วน

ราชการมีไปถึงหน่วยงานภายนอกซ่ึง มิใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก 3) หนังสอืที่

หน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถงึ ส่วนราชการ 4) เอกสารที่ทางราชการ

จัดทาํขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ และ 5) เอกสารที่ทาง ราชการจัดทาํขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ

หรือข้อบังคับ รวมถงึ เอกสารที่ประชาชนทั่วไปมีมาถงึ ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เกบ็ไว้เป็นหลักฐาน

กจ็ัดว่าเป็นหนังสือราชการด้วย จะเห็นได้ว่า ระบบงานสารบรรณเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารงานเอกสารและเป็นปัจจัยสาํคัญในการพัฒนาองค์กร 

 ฝ่ายอาํนวยการ กองบังคับการตาํรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดกอง

บังคับการตํารวจภูธรภาค 1 ซ่ึงมีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานช่วย

อาํนวยการ และงานเลขานุการดาํเนินการเกี่ยวกบัการจัดระบบงาน และบริหารงานบุคคล ดาํเนินการ

เกี่ยวกับงานการข่าว และงานสถิติข้อมูลของตํารวจ ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี 

การงบประมาณ งานพัสดุ อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานส่งกาํลังบาํรุง งานยานพาหนะ และงาน

สื่อสาร ดาํเนินการเกี่ยวกบัการประสานงาน และจัดทาํยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ งานวิจัย งาน

ประเมินผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงเทคโนโลยีของ

หน่วยงานในสงักดั ดาํเนินการเกี่ยวกบังานกฎหมายและวินัยของตาํรวจในสงักดั ดาํเนินการเกี่ยวกบั

งานวิเทศสัมพันธ์ และกิจการต่างประเทศ ดาํเนินการเกี่ยวกับงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์  งาน

ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน และงานสวัสดิภาพเด็กและสตรี  ปฏิบัติงาน

ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏบิัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย สนับสนุน

การถวายอารักขาและถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สาํเรจ็
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ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ ตลอดจนการ

รักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณรอบนอกเขตพระราชฐานและบริเวณที่ประทบั  

 งานอํานวยการนับเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สนับสนุนทาํให้การปฏิบัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่ายปฏิบัติการในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซ่ึงในการ

ปฏบิัติงานอย่างมีประสทิธภิาพและมีประสทิธผิล งานสารบรรณซ่ึงหมายถงึงานหนังสอืราชการต่างๆ 

ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับปีพ.ศ. 2526 เป็นงานที่สาํคัญมากใน

ระบบราชการเพราะว่าในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในหน่วยงาน  หรือระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

เอกสารคําสั่ง เอกสารราชการต่าง ๆต้องเป็นหนังสือ ต้องมีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรต้อง

ดาํเนินการรับส่งและมีการจัดเกบ็ตามระเบียบทางราชการ ดังน้ันงานสารบรรณจึงมีความสาํคัญต่อ

ผู้บริหารต่อผู้ปฏิบัติงานและกต่็อระบบการทาํงาน เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน

ผู้ปฏบิัติงานสามารถนาํข้อมูลเอกสารไปใช้ในการดาํเนินงานการเกบ็รักษาไว้เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างองิ

เม่ือเสร็จแล้วและมีความสาํคัญต่อระบบงานกค็ือเป็นศูนย์กลางเร่ืองต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ดังน้ัน

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรอบรู้ เกี่ยวกับการดาํเนินการทางด้านเอกสาร เช่นการจัดเกบ็

เอกสารที่มีประสทิธภิาพต้องครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่การผลิตการเผยแพร่ การใช้ การ

ค้น การกาํจัด เป็นต้น 

 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาในฐานะที่เป็นข้าราชการตาํรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในงาน

อาํนวยการ กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี จึงมีความสนใจศึกษาความคิดเห็นของ

เจ้าหน้าที่ข้าราชการตาํรวจ เกี่ยวกบัปัญหาในการปฏบิัติงานงานสารบรรณ ของข้าราชการตาํรวจ ฝ่าย

อาํนวยการ กองบังคับการตาํรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงและหา

แนวทางแก้ไข เพ่ือพัฒนาระบบการทาํงานภายในหน่วยงาน และเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถและ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของข้าราชการตาํรวจงานอาํนวยการ กอง

บังคับการตาํรวจภธูรจังหวัดนนทบุรี ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อองค์การต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค ์

 1.2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเหน็ของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานสารบรรณ 

ของข้าราชการตาํรวจ ฝ่ายอาํนวยการ กองบังคับการตาํรวจภธูรจังหวัดนนทบุรี 

 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานสารบรรณ ของ

ข้าราชการตาํรวจ ฝ่ายอาํนวยการ กองบังคับการตาํรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีจาํแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคล 
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3. ระเบยีบวิธีวิจยั 

3.1 ประชากรและตวัอย่าง 

       ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการตาํรวจ ฝ่ายอาํนวยการ 

ตาํรวจภธูรจังหวัดนนทบุรี จาํนวน83 คน (ข้อมูลจากฝ่ายอาํนวยการ กองบังคับการตาํรวจภธูรจังหวัด

นนทบุรี ณ วันที่1 พฤศจิกายน 2557) โดยผู้วิจัยเอาสาํมะโนประชากร 
 

 3.2 การสรา้งเครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั      

  3.2.1 การสรา้งและตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือ 

  แบบสอบถามฉบับน้ี ผู้วิจัยได้สร้างขึ้ นโดยมีขั้นตอนการสร้างและการตรวจสอบ

คุณภาพเคร่ืองมือ ดังน้ี 

  1. ศึกษาแนวคดิทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เร่ืองความคดิเหน็ต่องานสารบรรณ

ของข้าราชการตาํรวจ ฝ่ายอาํนวยการ ตาํรวจภธูรจังหวัดนนทบุรี จากน้ันนาํมากาํหนดกรอบแนวคดิที่

ใช้และตัวแปรที่ต้องการศึกษา 

  2. สร้างแบบสอบถามโดยตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุม

วัตถุประสงค์หรือไม่ จากน้ันนําไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความตรงทางเน้ือหา (Content 

Validity) แล้วนาํมาปรับปรงุตามคาํแนะนาํของอาจารย์ที่ปรึกษา 

  3. นาํแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคาํแนะนาํของอาจารย์ที่ปรึกษาไปเกบ็ข้อมูลจริง

ต่อไป 

  3.2.2 เครือ่งมือ 

  ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

   ตอนที่1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบสอบถาม

เกี่ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคล มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)มีจาํนวนทั้งสิ้น 7ข้อ 

   ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัความคิดเหน็ต่อระบบงานสารบรรณของข้าราชการ

ตํารวจ ฝ่ายอาํนวยการ ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ 

    5  หมายถงึ ปัญหามากที่สดุ 

    4  หมายถงึ  ปัญหามาก 

    3  หมายถงึ  ปัญหาปานกลาง 

    2  หมายถงึ  ปัญหาน้อย 

    1  หมายถงึ ปัญหาน้อยที่สดุ 
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  ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
 

 

3.3 วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  ผู้วิจัยได้ดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลซ่ึงมีขั้นตอนการดาํเนินงาน ดังน้ี 

  1. ดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยวิธรีวบรวมข้อมูลในการวิจัยด้วยตนเองและแจก

แบบสอบถามไปยังผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นประชากรเป้าหมายพร้อมกาํหนดวันที่จะรับคืน 

  2. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามข้อมูลและเกบ็ข้อมูลด้วยตนเองจาํนวน 83 ชุด และได้

กลับมา 83ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 

3.4 การวิเคราะหข์อ้มูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม

สาํเรจ็รปูโดยทาํการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังน้ี 

  1. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษารายได้เฉล่ียต่อ

เดือน อายุราชการ สถานภาพ และตาํแหน่งงานในปัจจุบันของตัวอย่าง โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

  2. วิเคราะห์ความคิดเหน็ของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับปัญหาในการปฏบิัติงานสารบรรณ

ของข้าราการตาํรวจ ฝ่ายอาํนวยการ ตาํรวจภธูรจังหวัดนนทบุรี ทั้งโดยภาพรวม รายด้าน และรายข้อ 

โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D) แล้วนาํค่าเฉล่ียไปเปรียบเทยีบกบัเกณฑข์อง ธรีวุฒิ 

เอกะกุล (2550, น.116) 

 

4. ผลการวิเคราะหข์อ้มูล 

 ความคดิเหน็ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกบัปัญหาในการปฏบิัตงิานสารบรรณของข้าราชการ

ตาํรวจ ฝ่ายอาํนวยการ กองบังคับการตาํรวจภธูรจังหวัดนนทบุรี  ภาพรวม ซ่ึงจาํแนกรายด้าน 

ดังน้ี  

 

ปัญหาในการปฏิบติังานสารบรรณจําแนกราย

ดา้น  
    

ระดบั

ปัญหา  

1. ด้านบุคคล  2.22  0.32  น้อย  

2. ด้านทรัพยากร  2.27  0.40  น้อย  

3. ด้านกระบวนการ  2.16  0.32  น้อย  

รวม  2.20  0.21  น้อย  
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5. สรุป อภิปรายผล ขอ้เสนอแนะ 

 5.1 สรุปผลการวิจยั 

 5.1.1 ขอ้มูลทัว่ไป 

  เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 62.65 ส่วนใหญ่มีอายุตํ่ากว่า 30 

ปี  คิดเป็นร้อยละ 32.53   ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 45.78 ส่วนใหญ่มี

ร้ายได้ต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.71 ส่วนใหญ่มีอายุราชการมากกว่า 10 

ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 40.96 มีสถานภาพสมรสมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 55.42 และส่วนใหญ่มี

ตาํแหน่งงานในปัจจุบันตาํแหน่งข้าราชการตาํรวจระดับช้ันประทวน คิดเป็นร้อยละ 64.45 

  5.1.2 ความคิดเห็นของเจ้าหนา้ที่เกี่ยวกบัปัญหาในการปฏิบติังานสาร

บรรณของขา้ราชการตํารวจฝ่ายอํานวยการ ตํารวจภูธรจงัหวดันนทบุรี 

   ความคิดเหน็ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกบัปัญหาในการปฏบิัติงานสารบรรณของ

ข้าราชการตาํรวจฝ่ายอาํนวยการ ตาํรวจภธูรจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณา

รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับน้อยทุกด้าน เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดังน้ี ด้านบุคคล ด้าน

ทรัพยากร และด้านกระบวนการ ตามลาํดับ 

  5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เจ้าหน้าที่ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

รายได้ต่อเดือน อายุราชการ สถานภาพสมรส และตาํแหน่งงานในปัจจุบันแตกต่างกัน มีความ

คิดเหน็เกี่ยวกบัปัญหาในการปฏบิัติงานสารบรรณของข้าราชการตาํรวจฝ่ายอาํนวยการ ตาํรวจภธูร

จังหวัดนนทบุรี  โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั 

 

 5.2 อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยมีประเดน็ที่นาํมาอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า ดังน้ี 

 5.2.1 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานสารบรรณของ

ข้าราชการตาํรวจฝ่ายอาํนวยการ ตาํรวจภธูรจังหวัดนนทบุรี 

 ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเหน็ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับปัญหาในการปฏบิัติงานสาร

บรรณของข้าราชการตาํรวจฝ่ายอาํนวยการ ตาํรวจภธูรจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับน้อย 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บังคับบัญชาให้ความสาํคัญในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ 

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของตาํรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า

โดยเฉพาะในส่วนของข้าราชการตาํรวจฝ่ายอาํนวยการ การลดขั้นตอนการปฏบิัติงานที่เกนิจาํเป็น 

การอาํนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการของบุคลากรทุกฝ่ายดังวิสัยทัศน์

ของตาํรวจภธูรจังหวัดนนทบุรี ที่ว่า “ตาํรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานที่ประชาชนและ

หน่วยอื่นให้ความไว้วางใจ เช่ือม่ันและศรัทธา ถือเป็นแบบอย่างในการพัฒนาและนําในการ
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เปล่ียนแปลง” จึงทาํปัญหาในการปฏิบัติงานสารบรรณของข้าราชการตํารวจฝ่ายอาํนวยการ 

ตาํรวจภธูรจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวิจัยของ อภิรดี จัน

ตระกูล (2556) ที่ได้ศึกษาเร่ือง การประเมินประสทิธิภาพและประสทิธิผลของฝ่ายอาํนวยการ 

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 ที่พบว่าฝ่ายอาํนวยการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองมี

บทบาทหน้าที่ในการปฏบิัติงานและให้การสนับสนุนผู้ปฏบิัติงานและหน่วยงานในความรับผดิชอบ

มีประสทิธภิาพในการปฏบิัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

  

 ดา้นบุคคล 

 จากการศึกษาวิจัยในภาพรวมความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับปัญหาในการ

ปฏบิัติงานสารบรรณของข้าราชการตาํรวจฝ่ายอาํนวยการ ตาํรวจภธูรจังหวัดนนทบุรี ด้านบุคคล

อยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาํนวยการในการ

ปฏบิัติงานสารบรรณ มีระดับปัญหามากที่สดุอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะตาํรวจภธูร

จังหวัดนนทบุรีมีโครงสร้างองค์กรใหญ่ จัดโครงสร้างที่มีช่วงช้ันการบังคับบัญชา การปรับปรุง

เปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้าง ดาํเนินการได้ล่าช้าไม่ทนัต่อสถานการณค์วามเปล่ียนแปลง การแต่งตั้ง

โยกย้าย การเจริญเตบิโตในสายอาชีพไม่ชัดเจนและไม่สร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนไม่เหมาะสมกบั

ภาระหน้าที่ การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ระบบ ยังไม่สามารถสรรหาบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถและมีสมรรถนะภาพเหมาะสมกับงานตํารวจ จึงทาํให้เกิดปัญหาในด้านความ

พอเพียงของเจ้าหน้าที่ตาํรวจฝ่ายอาํนวยการ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อภิรดี จันตระกูล 

(2556) ที่ได้ศึกษาเร่ือง การประเมินประสทิธภิาพและประสทิธผิลของฝ่ายอาํนวยการ กองบังคับ

การตรวจคนเข้าเมือง 5 พบว่า ความคิดเหน็ถึงปัญหาและอุปสรรคเช่นผู้ปฏบิัติงานไม่เพียงพอ 

ผู้ปฏบิัติงานมีความรู้ความสามารถไม่ตรงลักษณะงาน และประสทิธิผลในการปฏบิัติงานโดยรวม

อยู่ในระดับมากแล้วน้ันแต่ทุกๆ ด้านยังไม่สามารถแก้ไขและพัฒนาประสทิธภิาพและประสทิธผิล

ให้อยู่ในระดับสูงสุดเพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายของสาํนักงานตาํรวจตรวจคนเข้า

เมือง 

 ดา้นทรพัยากร 

  จากการศึกษาวิจัยในภาพรวมความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับปัญหาในการ

ปฏิบัติงานสารบรรณของข้าราชการตํารวจฝ่ายอาํนวยการ ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ด้าน

ทรัพยากรอยู่ในระดับน้อยเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความทนัสมัยของอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่

ใช้ในงานสารบรรณของฝ่ายอาํนวยการมีระดับปัญหามากที่สดุอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ ส่วนการวิจัยของ อภิรดี จันตระกูล (2556) ที่ได้ศึกษาเร่ืองการประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของฝ่ายอาํนวยการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 พบว่าด้าน

เทคโนโลยีและสิ่งอาํนวยความสะดวก ส่วนใหญ่แสดงความเหน็ว่ามี เคร่ืองมือทรัพยากร อุปกรณ ์

สาํนักงาน สิ่งอาํนวยความสะดวกอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานและมีเทคโนโลยีช่วยในการ
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ปฏบิัติงาน เช่น Software ที่เหมาะสมกบัการปฏบิัติงาน มีการจัดสรรทรัพยากรได้ตรงกบัความ

ต้องการทนัเวลา อย่างต่อเน่ือง โดยรวมมีประสทิธภิาพอยู่ในระดับมาก 

 ดา้นกระบวนการ 

    จากการศึกษาวิจัยในภาพรวมความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับปัญหาในการ

ปฏิบัติงานสารบรรณของข้าราชการตํารวจฝ่ายอาํนวยการ ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ด้าน

กระบวนการอยู่ในระดับน้อยเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระบบการลงทะเบียนหนังสอืรับ-ส่งมี

ระดับปัญหามากที่สดุอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า เอกสารหนังสอืราชการต่างๆ ที่

มีการส่งเข้าและส่งออก ในตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี น้ันมีเป็นจาํนวนมาก อีกทั้งจาํนวนของ

บุคลากรมีอยู่อย่างไม่เพียงพอ จึงอาจทาํให้เกดิปัญหา ซ่ึงสอดคล้องกับผลการ และส่วนการวิจัย

ของ วิภาวดี หนูเอยีด (2555) ศึกษาเร่ืองความเข้าใจในระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร

บรรณ พ.ศ.2526 ของข้าราชการตาํรวจช้ันประทวน ฝ่ายอาํนวยการ กองบังคับการตาํรวจนครบาล 7 

โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาความเข้าใจในระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

พ.ศ.2526 ของข้าราชการตาํรวจช้ันประทวน ฝ่ายอาํนวยการ กองบังคับการตาํรวจนครบาล 7และเพ่ือ

เสนอแนะและนาํผลการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาความเข้าใจในระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ของข้าราชการตาํรวจช้ันประทวนฝ่ายอาํนวยการ กองบังคับการตาํรวจ

นครบาล 7 อย่างมีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น ในด้านชนิดของหนังสอืด้านการรับและส่งหนังสอืด้านการ

เกบ็รักษา ยืมและการทาํลายหนังสือและด้านมาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง เกบ็ข้อมูลจากใคร 

จาํนวนเท่าไร ใช้วิธกีารอะไรในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ความเข้าใจในระเบียบสาํนัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ของข้าราชการตาํรวจช้ันประทวน ฝ่ายอาํนวยการ กอง

บังคับการตาํรวจนครบาล 7 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเม่ือจาํแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความ

เข้าใจอนัดับที่หน่ึงคือ ด้านชนิดของหนังสอืรองลงมาคือ ด้านการเกบ็รักษา ยืมและทาํลายหนังสอืด้าน

มาตรฐานตราแบบพิมพ์และซองและด้านที่มีระดับความเข้าใจอันดับสุดท้ายคือ ด้านการรับและส่ง

หนังสอื ตามลาํดับรวมไม่แตกต่างกนั 
 

  5.2.3 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เจ้าหน้าที่ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ

เดือน อายุราชการ สถานภาพสมรส และตําแหน่งงานในปัจจุบันแตกต่างกัน มีความคิดเห็น

เกี่ยวกบัปัญหาในการปฏบิัติงานสารบรรณของข้าราชการตาํรวจฝ่ายอาํนวยการ ตาํรวจภธูรจังหวัด

นนทบุรีโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาํนวยการ 

ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ไม่ว่าจะมีเพศอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อายุราชการ 

สถานภาพสมรส และตาํแหน่งงานในปัจจุบันอย่างไร ต่างกป็ฏิบัติหน้าที่อยู่ในฝ่ายงานเดียวกัน

ย่อมมีข้อจุดเด่นจุดด้อยในฝ่ายอาํนวยการ ทั้งน้ีฝ่ายอาํนวยการได้มีการประชุม ศึกษาหาแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดต่างๆ เพ่ือให้การดาํเนินงานของฝ่ายอาํนวยการมีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของสายสุดา ป้ันตระกูลเบญจวรรณ เหล่าประเสริฐ และกฤษณ ์   
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แซ่จึง (2555) ที่ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์    

(e-Office) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ1) ศึกษาพฤติกรรมการ

ใช้งานระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2) ศึกษาประสิทธิภาพการใช้

งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ 3) เปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามสถานภาพ

ผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรที่ปฏบิัติงานในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิต จํานวน 332 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยมี

สัมประสิทธิ์ความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.973 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวผลการวิจัยพบว่า 1) 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ31-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

สถานภาพการท างานเป็นเจ้าหน้าที่ และสังกัดหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ 2) พฤติกรรมการใช้

งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกสข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้งานระบบ

สารบรรณอเิลก็ทรอนิกสทุ์กวัน ในช่วงเวลา 8.01-12.00 น.เพ่ือติดตามงานเอกสาร 3) ประสทิธิภาพ

ของการใช้งานระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในด้านความพึงพอใจใน

การใช้งาน ความสามารถของระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกสแ์ละปัญหาในการใช้งานโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง 4) การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุระดับการศึกษา สถานภาพการท างานและ

หน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์โดยภาพรวมไม่

แตกต่างกนั 

 

6.  ขอ้เสนอแนะ 

 6.1 ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวิจยั 

  ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเหน็ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับปัญหาในการปฏบิัติงาน

สารบรรณของข้าราชการตาํรวจฝ่ายอาํนวยการ ตาํรวจภธูรจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับ

น้อย ดังน้ัน ผู้บังคับบัญชาควรนาํผลที่ได้จากการวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพและลดปัญหาในการดาํเนินงานของฝ่ายอาํนวยการต่อไปโดยนาํเอาข้อที่มีค่าเฉล่ีย

มากที่สดุมาพัฒนาเป็นลาํดับก่อนเพ่ือแก้ไขปัญหาที่พบในแต่ละด้านในแต่ละด้าน ดังน้ี 

  1) ผลการศึกษาด้านบุคคล พบว่า 

      ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาํนวยการในการปฏิบัติงานสารบรรณมี

ปัญหามากที่สดุอยู่ในระดับปานกลาง ดังน้ัน กองกบัการตาํรวจภธูรจังหวัดนนทบุรีจึงควรปรับปรุง

จาํนวนของบุคลากรฝ่ายอาํนวยการให้มีความเหมาะสมกบัภาระงานของฝ่ายอาํนวยการ 
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  2) ผลการศึกษาด้านทรัพยากร พบว่า 

      ความทันสมัยของอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในงานสารบรรณของฝ่าย

อาํนวยการมีปัญหามากที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง ดังน้ัน กองกับการตาํรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี 

จึงควรปรับปรุงอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่มีอยู่ให้มีความทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอต่อการ

ดาํเนินงานของฝ่ายอาํนวยการ 

  3) ผลการศึกษาด้านกระบวนการ พบว่า 

     ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง มีปัญหามากที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง 

ดังน้ัน ฝ่ายอาํนวยการ กองกบัการตาํรวจภธูรจังหวัดนนทบุรี จึงควรปรับปรงุระบบการลงทะเบียน

หนังสือรับ-ส่ง ทั้งโครงสร้าง กระบวนการในการดําเนินงานและโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ให้

เหมาะสมและสอดคล้องต่อการดาํเนินงาน 

 6.2  ขอ้เสนอแนะสําหรบัการวิจยัครั้งต่อไป 

  1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทยีบทรรศนะเจ้าหน้าที่ตาํรวจทุกฝ่ายงานเพ่ือให้

ทราบความคิดเหน็ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกบัปัญหาในการปฏบิัติงานสารบรรณของข้าราชการตาํรวจ 

ในสาํนักงาน ตาํรวจภธูรจังหวัดนนทบุรี 

  2) ควรมีการศึกษาประสทิธภิาพการใช้งานและพัฒนาระบบงานสารบรรณ ของ

ข้าราชการตาํรวจฝ่ายอาํนวยการ ตาํรวจภธูรจังหวัดนนทบุรี 
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