ความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วกับปั ญหาในการปฏิบตั ิงานสารบรรณของ
ข้าราชการตํารวจฝ่ ายอํานวยการ กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
กรรณิกา โชตินอก*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา ปานเจริญ**

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่ เกี่ยวกับปั ญหาใน
การปฏิบัติงานสารบรรณ ของข้ าราชการตํารวจ ฝ่ ายอํานวยการ กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
นนทบุรี และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาในการปฏิบัติงานสารบรรณ ของ
ข้ าราชการตํารวจ ฝ่ ายอํานวยการ กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามปั จจัยส่วน
บุคคล การวิจัยครั้งนี้ใช้ ประชากร ทั้งหมด 83 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ในการ
เก็บรวบรวมข้ อมูล โดยแจกแบบสอบถาม 83 ฉบับ ซึ่งผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับมาได้
83 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 แล้ วนํามาวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จ
รูป (SPSS) โดยใช้ ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ย และ () ค่ าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
() ผลการวิจัยพบว่า
1) เจ้ าหน้ าที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานสารบรรณของข้ าราชการ
ตํารวจฝ่ ายอํานวยการ กองกับการตํารวจภูธร จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับน้ อย เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าอยู่ในระดับน้ อย ทั้ง 3 ด้ าน คือ ด้ านบุคคล ด้ านทรัพยากร และด้ าน
กระบวนการ
2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เจ้ าหน้ าที่ท่มี ีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
ต่ อเดือน อายุ ราชการ สถานภาพสมรส และตําแหน่ งงานในปั จจุ บันแตกต่ างกัน มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานสารบรรณของข้ าราชการตํารวจฝ่ ายอํานวยการ ตํารวจภูธร
จังหวัดนนทบุรีโดยรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน

*
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นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
888

1. บทนํา
ระบบงานขององค์การภาครัฐที่สาํ คัญประการหนึ่งคือการปฏิบัติงานสารบรรณของส่วน
ราชการต่างๆ ถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ซึ่งมีผล
บังคับใช้ ต้ังแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2526 ระเบียบฯ นี้ใช้ บังคับกับส่วนราชการอันได้ แก่ กระทรวง
ทบวง กรมหรือหน่ วยงานอื่นของรั ฐทั้งที่อยู่ในราชการบริหารส่วนกลาง (กระทรวง ทบวง กรม)
ราชการบริ หารส่ วนภูมิ ภาค (จั งหวั ด อําเภอ) ราชการบริ หารส่ วนท้ องถิ่น (กรุงเทพมหานคร
เทศบาล องค์การบริ หารส่วนจังหวัด องค์การบริ หารส่วนตําบล (อบต.) เมืองพั ทยา) และส่วน
ราชการที่ประจําอยู่ในต่างประเทศด้ วย แต่ไม่บังคับใช้ กบั รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ผู้รักษาการตามระเบียบฯ
ดังกล่าว ได้ แก่ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งงานสารบรรณตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วย
งานสารบรรณ พ.ศ.2526 หมายถึงงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดทําการรับ
การส่งการเก็บรักษาการยืมจนถึงการทําลาย ในทางปฏิบัติงานสารบรรณเป็ นการบริหารงานเอกสาร
ทั้งปวงตั้งแต่การคิดร่ างเขียนอ่านแต่งพิมพ์จดทําสําเนาส่งหรือสื่อข้ อความรับบันทึกจดรายงานการ
ประชุมสรุปย่อเรื่องเสนอสั่งการตอบทํารหัสเก็บเข้ าที่ค้นหาติดตามและทําลายทั้งนี้ต้องเป็ นระบบที่
ให้ ความสะดวกรวดเร็วถูกต้ องและมีประสิทธิภาพเพื่ อประหยัดเวลาแรงงานและค่ าใช้ จ่ายโดย
เอกสารที่เป็ นหลักฐานในราชการ ได้ แก่ 1) หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 2) หนังสือที่ส่วน
ราชการมีไปถึงหน่วยงานภายนอกซึ่ง มิใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก 3) หนังสือที่
หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึง ส่วนราชการ 4) เอกสารที่ทางราชการ
จัดทําขึ้นเพื่อเป็ นหลักฐานในราชการ และ 5) เอกสารที่ทาง ราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ
หรือข้ อบังคับ รวมถึง เอกสารที่ประชาชนทั่วไปมีมาถึง ส่วนราชการและเจ้ าหน้ าที่เก็บไว้ เป็ นหลักฐาน
ก็จัดว่ าเป็ นหนั งสือราชการด้ วย จะเห็นได้ ว่า ระบบงานสารบรรณเป็ นระบบที่เกี่ยวข้ องกับการ
บริหารงานเอกสารและเป็ นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาองค์กร
ฝ่ ายอํานวยการ กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เป็ นหน่ วยงานในสังกัดกอง
บังคับการตํารวจภูธรภาค 1 ซึ่ งมี หน้ าที่ดําเนิ นการเกี่ยวกับงานธุ รการ งานสารบรรณ งานช่ วย
อํานวยการ และงานเลขานุการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงาน และบริหารงานบุคคล ดําเนินการ
เกี่ยวกับงานการข่ าว และงานสถิติ ข้อมู ลของตํารวจ ดําเนิ นการเกี่ยวกับงานการเงิ น การบั ญชี
การงบประมาณ งานพัสดุ อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานส่งกําลังบํารุง งานยานพาหนะ และงาน
สื่อสาร ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงาน และจัดทํายุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ งานวิจัย งาน
ประเมินผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเป็ นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีของ
หน่วยงานในสังกัด ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของตํารวจในสังกัด ดําเนินการเกี่ยวกับ
งานวิเทศสัมพันธ์ และกิจการต่ างประเทศ ดําเนินการเกี่ยวกับงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ งาน
ประชาสัมพั นธ์งานพั ฒนาและช่ วยเหลือประชาชน และงานสวัสดิภาพเด็กและสตรี ปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรือที่ได้ รับมอบหมาย สนับสนุน
การถวายอารักขาและถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สาํ เร็จ
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ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุ วงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ ตลอดจนการ
รักษาความสงบเรียบร้ อยบริเวณรอบนอกเขตพระราชฐานและบริเวณที่ประทับ
งานอํานวยการนั บ เป็ นองค์ ประกอบที่ส ําคั ญ ที่สนั บสนุ น ทําให้ การปฏิบั ติ หน้ าที่ของ
เจ้ าหน้ าที่ตํารวจฝ่ ายปฏิบัติการในการปฏิบัติหน้ าที่ให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ซึ่งในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล งานสารบรรณซึ่งหมายถึงงานหนังสือราชการต่างๆ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยงานสารบรรณฉบับปี พ.ศ. 2526 เป็ นงานที่สาํ คัญมากใน
ระบบราชการเพราะว่าในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานต่างๆ
เอกสารคําสั่ง เอกสารราชการต่ าง ๆต้ องเป็ นหนังสือ ต้ องมีการเขียนเป็ นลายลักษณ์อักษรต้ อง
ดําเนินการรับส่งและมีการจัดเก็บตามระเบียบทางราชการ ดังนั้นงานสารบรรณจึงมีความสําคัญต่อ
ผู้บริหารต่ อผู้ปฏิบัติงานและก็ต่อระบบการทํางาน เป็ นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างหน่ วยงาน
ผู้ปฏิบัติงานสามารถนําข้ อมูลเอกสารไปใช้ ในการดําเนินงานการเก็บรักษาไว้ เพื่อเป็ นหลักฐานอ้ างอิง
เมื่อเสร็จแล้ วและมีความสําคั ญต่ อระบบงานก็คือเป็ นศูนย์กลางเรื่ องต่ าง ๆที่เกี่ยวข้ อง ดั งนั้ น
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบัติงานต้ องมีความรอบรู้เกี่ยวกับการดําเนินการทางด้ านเอกสาร เช่ นการจัดเก็บ
เอกสารที่มีประสิทธิภาพต้ องครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่การผลิตการเผยแพร่ การใช้ การ
ค้ น การกําจัด เป็ นต้ น
ด้ วยเหตุดังกล่ าวข้ างต้ น ผู้ศึกษาในฐานะที่เป็ นข้ าราชการตํารวจที่ปฏิบัติหน้ าที่ในงาน
อํานวยการ กองบั งคั บการตํารวจภูธรจั งหวั ดนนทบุ รี จึ งมี ความสนใจศึ กษาความคิ ดเห็นของ
เจ้ าหน้ าที่ข้าราชการตํารวจ เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานงานสารบรรณ ของข้ าราชการตํารวจ ฝ่ าย
อํานวยการ กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ไปเป็ นข้ อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและหา
แนวทางแก้ ไข เพื่อพัฒนาระบบการทํางานภายในหน่วยงาน และเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้ าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของข้ าราชการตํารวจงานอํานวยการ กอง
บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์การต่อไป

2. วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่ เกี่ยวกับปั ญหาในการปฏิบัติงานสารบรรณ
ของข้ าราชการตํารวจ ฝ่ ายอํานวยการ กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
1.2.2 เพื่ อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาในการปฏิบัติ งานสารบรรณ ของ
ข้ าราชการตํารวจ ฝ่ ายอํานวยการ กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีจาํ แนกตามปั จจัยส่วน
บุคคล
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3. ระเบียบวิธีวิจยั
3.1 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าครั้ งนี้ ได้ แก่ ข้ าราชการตํารวจ ฝ่ ายอํานวยการ
ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี จํานวน83 คน (ข้ อมูลจากฝ่ ายอํานวยการ กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
นนทบุรี ณ วันที่1 พฤศจิกายน 2557) โดยผู้วิจัยเอาสํามะโนประชากร
3.2 การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3.2.1 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ
แบบสอบถามฉบับนี้ ผู้ วิจัยได้ สร้ างขึ้นโดยมีข้ันตอนการสร้ างและการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง เรื่องความคิดเห็นต่องานสารบรรณ
ของข้ าราชการตํารวจ ฝ่ ายอํานวยการ ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี จากนั้นนํามากําหนดกรอบแนวคิดที่
ใช้ และตัวแปรที่ต้องการศึกษา
2. สร้ างแบบสอบถามโดยตรวจสอบเนื้ อหาของแบบสอบถามว่ า ครอบคลุ ม
วัตถุ ประสงค์ หรื อไม่ จากนั้ นนําไปให้ อาจารย์ ท่ีปรึ กษาตรวจสอบความตรงทางเนื้ อหา (Content
Validity) แล้ วนํามาปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารย์ท่ปี รึกษา
3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารย์ท่ปี รึกษาไปเก็บข้ อมูลจริง
ต่อไป
3.2.2 เครือ่ งมือ
ในการศึ กษาค้ นคว้ าครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยได้ ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่1 แบบสอบถามข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล มีลักษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)มีจาํ นวนทั้งสิ้น 7ข้ อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อระบบงานสารบรรณของข้ าราชการ
ตํารวจ ฝ่ ายอํานวยการ ตํารวจภูธรจังหวั ดนนทบุ รี แบบสอบถามมีลักษณะเป็ นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ
5
หมายถึง ปัญหามากที่สดุ
4
หมายถึง ปัญหามาก
3
หมายถึง ปัญหาปานกลาง
2
หมายถึง ปัญหาน้ อย
1
หมายถึง ปัญหาน้ อยที่สดุ

891

ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด
3.3 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลซึ่งมีข้นั ตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1. ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยวิธรี วบรวมข้ อมูลในการวิจัยด้ วยตนเองและแจก
แบบสอบถามไปยังผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็ นประชากรเป้ าหมายพร้ อมกําหนดวันที่จะรับคืน
2. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามข้ อมูลและเก็บข้ อมูลด้ วยตนเองจํานวน 83 ชุด และได้
กลับมา 83ชุด คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ผู้ วิ จั ยได้ ท าํ การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลโดยใช้ คอมพิ วเตอร์ โปรแกรม
สําเร็จรูปโดยทําการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษารายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน อายุราชการ สถานภาพ และตําแหน่งงานในปั จจุ บันของตัวอย่าง โดยการใช้ สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ประกอบด้ วย ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่ เกี่ยวกับปั ญหาในการปฏิบัติงานสารบรรณ
ของข้ าราการตํารวจ ฝ่ ายอํานวยการ ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ทั้งโดยภาพรวม รายด้ าน และรายข้ อ
โดยการใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้ วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D) แล้ วนําค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของ ธีรวุฒิ
เอกะกุล (2550, น.116)

4. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัตงิ านสารบรรณของข้ าราชการ
ตํารวจ ฝ่ ายอํานวยการ กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ภาพรวม ซึ่งจําแนกรายด้ าน
ดังนี้
ปั ญหาในการปฏิบตั ิงานสารบรรณจํ าแนกราย
ด้าน
1. ด้ านบุคคล
2. ด้ านทรัพยากร
3. ด้ านกระบวนการ
รวม
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2.22
2.27
2.16
2.20

0.32
0.40
0.32
0.21

ระดับ
ปั ญหา
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย

5. สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจยั
5.1.1 ข้อมูลทัว่ ไป
เจ้ าหน้ าที่ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 62.65 ส่วนใหญ่มีอายุต่าํ กว่า 30
ปี คิดเป็ นร้ อยละ 32.53 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 45.78 ส่วนใหญ่มี
ร้ ายได้ ต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 27.71 ส่วนใหญ่มีอายุราชการมากกว่า 10
ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 40.96 มีสถานภาพสมรสมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 55.42 และส่วนใหญ่มี
ตําแหน่งงานในปัจจุบันตําแหน่งข้ าราชการตํารวจระดับชั้นประทวน คิดเป็ นร้ อยละ 64.45
5.1.2 ความคิ ด เห็ น ของเจ้า หน้า ที่เ กี่ย วกับ ปั ญ หาในการปฏิ บ ตั ิ ง านสาร
บรรณของข้าราชการตํารวจฝ่ ายอํานวยการ ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
ความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานสารบรรณของ
ข้ าราชการตํารวจฝ่ ายอํานวยการ ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับน้ อย เมื่อพิจารณา
รายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับน้ อยทุกด้ าน เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อยดังนี้ ด้ านบุคคล ด้ าน
ทรัพยากร และด้ านกระบวนการ ตามลําดับ
5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เจ้ าหน้ าที่ท่มี ีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ ต่อเดือน อายุราชการ สถานภาพสมรส และตําแหน่ งงานในปั จจุ บันแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานสารบรรณของข้ าราชการตํารวจฝ่ ายอํานวยการ ตํารวจภูธร
จังหวัดนนทบุรี โดยรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน
5.2 อภิปรายผล
จากผลการวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยมีประเด็นที่นาํ มาอภิปรายผลการศึกษาค้ นคว้ า ดังนี้
5.2.1 ความคิด เห็นของเจ้ า หน้ า ที่เกี่ยวกับปั ญ หาในการปฏิบัติงานสารบรรณของ
ข้ าราชการตํารวจฝ่ ายอํานวยการ ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานสาร
บรรณของข้ าราชการตํารวจฝ่ ายอํานวยการ ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับน้ อย
ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะผู้บังคับบัญชาให้ ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ
ให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่ า
โดยเฉพาะในส่วนของข้ าราชการตํารวจฝ่ ายอํานวยการ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินจําเป็ น
การอํานวยความสะดวกและได้ รับการตอบสนองความต้ องการของบุคลากรทุกฝ่ ายดังวิสัยทัศน์
ของตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ที่ว่า “ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เป็ นหน่ วยงานที่ประชาชนและ
หน่ วยอื่นให้ ความไว้ วางใจ เชื่ อมั่น และศรั ท ธา ถือเป็ นแบบอย่ างในการพั ฒนาและนํา ในการ
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เปลี่ ยนแปลง” จึงทํา ปั ญ หาในการปฏิบัติงานสารบรรณของข้ าราชการตํา รวจฝ่ ายอํานวยการ
ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับน้ อย ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจัยของ อภิรดี จัน
ตระกูล (2556) ที่ได้ ศึกษาเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของฝ่ ายอํานวยการ
กองบังคับการตรวจคนเข้ าเมือง 5 ที่พบว่ าฝ่ ายอํานวยการ กองบังคับการตรวจคนเข้ าเมืองมี
บทบาทหน้ าที่ในการปฏิบัติงานและให้ การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานในความรับผิดชอบ
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านบุคคล
จากการศึ ก ษาวิ จั ย ในภาพรวมความคิ ด เห็น ของเจ้ า หน้ า ที่เ กี่ย วกับ ปั ญ หาในการ
ปฏิบัติงานสารบรรณของข้ าราชการตํารวจฝ่ ายอํานวยการ ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ด้ านบุคคล
อยู่ในระดับน้ อย เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่าความเพียงพอของเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายอํานวยการในการ
ปฏิบัติงานสารบรรณ มีระดับปั ญหามากที่สดุ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะตํารวจภูธร
จังหวัดนนทบุรีมีโครงสร้ างองค์กรใหญ่ จัดโครงสร้ างที่มีช่วงชั้นการบังคับบัญชา การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ าง ดําเนินการได้ ล่าช้ าไม่ทนั ต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง การแต่งตั้ง
โยกย้ าย การเจริญเติบโตในสายอาชีพไม่ชัดเจนและไม่สร้ างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนไม่เหมาะสมกับ
ภาระหน้ า ที่ การสรรหาและคัด เลือกบุ คคลเข้ า สู่ระบบ ยังไม่ สามารถสรรหาบุ คคลที่มีค วามรู้
ความสามารถและมี ส มรรถนะภาพเหมาะสมกับ งานตํารวจ จึงทํา ให้ เกิด ปั ญ หาในด้ า นความ
พอเพียงของเจ้ าหน้ าที่ตาํ รวจฝ่ ายอํานวยการ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจัยของ อภิรดี จันตระกูล
(2556) ที่ได้ ศึกษาเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของฝ่ ายอํานวยการ กองบังคับ
การตรวจคนเข้ าเมือง 5 พบว่า ความคิดเห็นถึงปั ญหาและอุปสรรคเช่ นผู้ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอ
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถไม่ตรงลักษณะงาน และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานโดยรวม
อยู่ในระดับมากแล้ วนั้นแต่ทุกๆ ด้ านยังไม่สามารถแก้ ไขและพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ให้ อยู่ในระดับสูงสุดเพื่อให้ สอดคล้ องกับพันธกิจและนโยบายของสํานักงานตํารวจตรวจคนเข้ า
เมือง
ด้านทรัพยากร
จากการศึ ก ษาวิ จั ย ในภาพรวมความคิ ด เห็น ของเจ้ า หน้ า ที่เ กี่ย วกับ ปั ญ หาในการ
ปฏิบั ติ ง านสารบรรณของข้ า ราชการตํา รวจฝ่ ายอํา นวยการ ตํา รวจภูธ รจั ง หวั ด นนทบุ รี ด้ า น
ทรัพยากรอยู่ในระดับน้ อยเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ความทันสมัยของอุปกรณ์และเครื่องมือที่
ใช้ ในงานสารบรรณของฝ่ ายอํานวยการมีระดับปั ญหามากที่สดุ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้ อง
กับผลการวิจัยของ ส่วนการวิจัยของ อภิรดี จันตระกูล (2556) ที่ได้ ศึกษาเรื่องการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของฝ่ ายอํานวยการ กองบังคับการตรวจคนเข้ าเมือง 5 พบว่าด้ าน
เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวก ส่วนใหญ่แสดงความเห็นว่ามี เครื่องมือทรัพยากร อุปกรณ์
สํานั กงาน สิ่งอํานวยความสะดวกอย่ างเพี ยงพอในการปฏิบัติงานและมีเทคโนโลยีช่วยในการ
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ปฏิบัติงาน เช่น Software ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน มีการจัดสรรทรัพยากรได้ ตรงกับความ
ต้ องการทันเวลา อย่างต่อเนื่อง โดยรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก
ด้านกระบวนการ
จากการศึ ก ษาวิ จั ย ในภาพรวมความคิ ด เห็น ของเจ้ า หน้ า ที่เ กี่ย วกับ ปั ญ หาในการ
ปฏิบั ติ ง านสารบรรณของข้ า ราชการตํา รวจฝ่ ายอํา นวยการ ตํา รวจภูธ รจั ง หวั ด นนทบุ รี ด้ า น
กระบวนการอยู่ในระดับน้ อยเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่งมี
ระดับปัญหามากที่สดุ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า เอกสารหนังสือราชการต่างๆ ที่
มีการส่ งเข้ าและส่ งออก ในตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี นั้นมีเป็ นจํานวนมาก อีกทั้งจํานวนของ
บุคลากรมีอยู่อย่างไม่เพียงพอ จึงอาจทําให้ เกิดปัญหา ซึ่งสอดคล้ องกับผลการ และส่วนการวิจัย
ของ วิภาวดี หนูเอียด (2555) ศึกษาเรื่องความเข้ าใจในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยงานสาร
บรรณ พ.ศ.2526 ของข้ าราชการตํารวจชั้นประทวน ฝ่ ายอํานวยการ กองบังคับการตํารวจนครบาล 7
โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาความเข้ าใจในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยงานสารบรรณ
พ.ศ.2526 ของข้ าราชการตํารวจชั้นประทวน ฝ่ ายอํานวยการ กองบังคับการตํารวจนครบาล 7และเพื่อ
เสนอแนะและนําผลการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาความเข้ าใจในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้ วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ของข้ าราชการตํารวจชั้นประทวนฝ่ ายอํานวยการ กองบังคับการตํารวจ
นครบาล 7 อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในด้ านชนิดของหนังสือด้ านการรับและส่งหนังสือด้ านการ
เก็บรักษา ยืมและการทําลายหนังสือและด้ านมาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง เก็บข้ อมูลจากใคร
จํานวนเท่าไร ใช้ วิธกี ารอะไรในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผลการศึกษาพบว่า ความเข้ าใจในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้ วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ของข้ าราชการตํารวจชั้นประทวน ฝ่ ายอํานวยการ กอง
บังคับการตํารวจนครบาล 7 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อจําแนกเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านที่มีความ
เข้ าใจอันดับที่หนึ่งคือ ด้ านชนิดของหนังสือรองลงมาคือ ด้ านการเก็บรักษา ยืมและทําลายหนังสือด้ าน
มาตรฐานตราแบบพิมพ์และซองและด้ านที่มีระดับความเข้ าใจอันดับสุดท้ ายคือ ด้ านการรับและส่ง
หนังสือ ตามลําดับรวมไม่แตกต่างกัน
5.2.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เจ้ าหน้ าที่ท่มี ีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ต่อ
เดือน อายุ ราชการ สถานภาพสมรส และตําแหน่ งงานในปั จจุ บันแตกต่ างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานสารบรรณของข้ าราชการตํารวจฝ่ ายอํานวยการ ตํารวจภูธรจังหวัด
นนทบุ รีโ ดยรวมและรายด้ า นไม่ แตกต่ า งกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่ า เจ้ า หน้ า ที่ฝ่ายอํา นวยการ
ตํา รวจภูธ รจั ง หวั ด นนทบุ รี ไม่ ว่ า จะมี เพศอายุ ระดั บการศึ กษา รายได้ ต่ อ เดื อ น อายุ ร าชการ
สถานภาพสมรส และตําแหน่ งงานในปั จจุ บันอย่างไร ต่างก็ปฏิบัติหน้ าที่อยู่ในฝ่ ายงานเดียวกัน
ย่อมมีข้อจุดเด่นจุดด้ อยในฝ่ ายอํานวยการ ทั้งนี้ฝ่ายอํานวยการได้ มีการประชุม ศึกษาหาแนวทาง
ในการแก้ ไขปั ญหาข้ อผิดพลาดต่ างๆ เพื่อให้ การดําเนินงานของฝ่ ายอํานวยการมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจัยของสายสุดา ปั้ นตระกูลเบญจวรรณ เหล่ าประเสริฐ และกฤษณ์
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แซ่ จึง (2555) ที่ได้ ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์
(e-Office) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาพฤติกรรมการ
ใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2) ศึกษาประสิทธิภาพการใช้
งานระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ ของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสวนดุ สิ ต และ 3) เปรี ยบเที ยบ
ประสิทธิภาพการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามสถานภาพ
ผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราช
ภั ฏสวนดุ สิต จํานวน 332 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมู ล คื อ แบบสอบถาม โดยมี
สัมประสิทธิ์ความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.973 สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวผลการวิจัยพบว่ า 1)
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ31-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สถานภาพการท างานเป็ นเจ้ าหน้ าที่ และสังกัดหน่ วยงานสนับสนุนด้ านวิชาการ 2) พฤติกรรมการใช้
งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ทุกวัน ในช่วงเวลา 8.01-12.00 น.เพื่อติดตามงานเอกสาร 3) ประสิทธิภาพ
ของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในด้ านความพึงพอใจใน
การใช้ งาน ความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และปัญหาในการใช้ งานโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง 4) การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุระดับการศึกษา สถานภาพการท างานและ
หน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการวิจยั
ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่เกี่ยวกับปั ญหาในการปฏิบัติงาน
สารบรรณของข้ าราชการตํารวจฝ่ ายอํานวยการ ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับ
น้ อย ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาควรนําผลที่ได้ จากการวิจัยมาเป็ นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้ มี
ประสิทธิภาพและลดปั ญหาในการดําเนินงานของฝ่ ายอํานวยการต่อไปโดยนําเอาข้ อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สดุ มาพัฒนาเป็ นลําดับก่อนเพื่อแก้ ไขปัญหาที่พบในแต่ละด้ านในแต่ละด้ าน ดังนี้
1) ผลการศึกษาด้ านบุคคล พบว่า
ความเพี ยงพอของเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายอํานวยการในการปฏิบัติงานสารบรรณมี
ปัญหามากที่สดุ อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น กองกับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีจึงควรปรับปรุง
จํานวนของบุคลากรฝ่ ายอํานวยการให้ มีความเหมาะสมกับภาระงานของฝ่ ายอํานวยการ
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2) ผลการศึกษาด้ านทรัพยากร พบว่า
ความทัน สมั ย ของอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ใ นงานสารบรรณของฝ่ าย
อํานวยการมีปัญหามากที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น กองกับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
จึงควรปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีอยู่ ให้ มีความทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอต่ อการ
ดําเนินงานของฝ่ ายอํานวยการ
3) ผลการศึกษาด้ านกระบวนการ พบว่า
ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง มีปัญหามากที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง
ดังนั้น ฝ่ ายอํานวยการ กองกับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี จึงควรปรับปรุงระบบการลงทะเบียน
หนังสือรั บ-ส่ง ทั้งโครงสร้ าง กระบวนการในการดําเนินงานและโปรแกรมประยุ กต์ต่างๆ ให้
เหมาะสมและสอดคล้ องต่อการดําเนินงาน
6.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะเจ้ าหน้ าที่ตาํ รวจทุกฝ่ ายงานเพื่อให้
ทราบความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่เกี่ยวกับปั ญหาในการปฏิบัติงานสารบรรณของข้ าราชการตํารวจ
ในสํานักงาน ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
2) ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพการใช้ งานและพัฒนาระบบงานสารบรรณ ของ
ข้ าราชการตํารวจฝ่ ายอํานวยการ ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
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