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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา 1) ระดับการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรเทศบาล

ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 2) แนวทางการพัฒนางานสารบรรณของบุคลากรเทศบาลตําบล

ดอนยายหอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยใชจํานวนประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาประกอบดวย

ขาราชการ 18 คน พนักงานจางตามภารกิจ 20 คน พนักงานจางทั่วไป 20 คน พนักงานจางประจํา 12 คน รวมทั้งส้ิน 70 คน 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชคารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผูตอบแบบสอบถาม 

สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ป ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ระดับปริญญาตรี ตําแหนงปจจุบัน พนักงานจางตาม

ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 5-9 ป ผลการวิจัยพบวา 

1.  ระดับการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรเทศบาลตําบลดอนยายหอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

โดยภาพรวม พบวา มีการปฏิบัติงานสารบรรณอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ ดานการจัดทําหนังสือ

ราชการ รองลงมา คือ ดานการรับหนังสือ ดานการสงหนังสือราชการ ดานการเก็บรักษาหนังสือราชการ ดานการทําลายหนังสือ

ราชการ สวนดานที่มีระดับต่ําที่สุด คือ ดานการยืมหนังสือราชการ  

2.  แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานสารบรรณ แบงออกเปน 6 ดาน ดังน้ี 1) ดานการจัดทําหนังสือราชการ บุคลากร

ควรไดรับการสงเสริมและพัฒนาความรูดานการจัดทําหนังสือราชการอยางตอเน่ือง เพื่อเปนการกระตุนความรูของบุคลากรให

ทันตอการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ 2) ดานการรับหนังสอราชการ บุคลากรควรลงรับหนังสือราชการใหตรงเวลา ทันทีเม่ือไดรับ

หนังสือ และจัดทําเอกสารประกอบการปฏิบัติงานแจกกับบุคลากรเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในทางเดียวกันและควรมีการนํา

โปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาชวยในการรับหนังสือราชการ 3) ดานการสงหนังสอราชการ บุคลากรควรสงหนังสือใหตรงเวลา 

ตรวจสอบความถูกตอง หากในกรณีที่ไมมีผูรับแทน ตองหาทางอ่ืนที่จะทําใหผูรับไดรับหนังสือหรือขอมูลใหเร็วที่สุด เชน       

การโทรศัพท หรือ การสง E-mail เปนตน 4) ดานการเก็บรักษาหนังสือหนังสอราชการ ควรมีการจัดเก็บหนังสือราชการใหเปน

หมวดหมู เพื่อใหงายตอการคนหา อาจจะมีการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการจัดเก็บ 5) ดานการยืมหนังสือราชการ ในการ

ยืมราชการ ควรเสนอขออนุมัติจากผูบังคับบัญชากอนทุกครั้งและผูที่มีสิทธิยืมหนังสือไดตอผานการไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา

ทุกครั้ง ควรจัดทําทะเบียนในการยืม กําหนดเวลาคืนที่ชัดเจน และตองติดตามขอคืนเม่ือครบกําหนด 6) ดานการทําลายหนังสือ

หนังสอราชการ ควรกําหนดขั้นตอนในการทําลายหนังสือราชการใหชัดเจน และใหถือปฏิบัติใหเปนไปในทางเดียวกันทุกฝาย 
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Abstract 

 

This research has an objective. The objectives of this study were 1) the level of performance of 

personnel of Don Yai Hom District Municipality Muang Nakhon Pathom District 2) Guidelines for the 

development of operational document of personnel in Don Yai Hom District Municipality. The total sample of 

the study population was composed of 18 officials, 20 employees, 20 employees, 20 employees, and 12 

employees, totaling 70 persons. Analyzed using percentage, mean, and standard deviation. Most of the 

respondents are female. Age 41-50 years old. Undergraduate current position Employees hired on a 

mission and employed by a general employee. Term of tenure is 5-9 years, respectively. The research 

found that: 

1. The level of performance of the personnel of Don Yai Hom Sub District Municipality Mueang 

Nakhon Pathom In Nakhon Pathom Province, the overall performance was at a high level. In descending 

order is secondary government books were the books, sending official books, the retention of government 

books, the destruction of official books, the lowest level is the borrowing of official books. 

2. Guidelines for the development performance document are divided into 6 areas as follows.  

1) Personnel should be encouraged to develop their knowledge in the preparation of government books. 

To stimulate the knowledge of personnel to keep up with change. 2) The official personnel should receive 

official books on time. Immediately upon receipt of the book. And to document the operation of the 

distribution to personnel to work in the same way and the computer program to help in receiving official 

books. 3) The official Personnel should send books on time, check the accuracy If there is no substitute. 

There must be other ways to get the recipient to receive the book or information as soon as possible, 

such as telephone or E-mail etc. 4) The official book should be kept as a category. To make it easier to 

find The computer system may be used for storage. 5) The borrowing of official movie. To borrow It should be 

approved by the supervisor every time and the person who has the right to borrow the book has to be 

approved by the supervisor every time. Should register to borrow schedule a clear night. 6) The destruction of 

the official movie. Should set the procedure to destroy the bureaucracy clear. And to be treated in the 

same way all parties. 

 

Keywords: performance of personnel, document, Don Yai Hom District Municipality 

 

1.บทนํา 

 

 การบริหารราชการใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดน้ัน 

จะตองมีการติดตอส่ือสารทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน โดยการจัดทําหนังสือราชการ ซ่ึงถือเปนจุดเริ่มตนของงานสาร

บรรณ เพราะงานเอกสารสงผลใหเกิดการดําเนินการงานทั้งหลาย ดังน้ัน จึงจําเปนตองมีผูรับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการ

เอกสารเปนการเฉพาะ เรียกวา“งานสารบรรณ” ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ไดให

ความหมายของคําวา “งานสารบรรณ” ไววา หมายถึง “งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแตการจัดทํา การรับ การ

สง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย” ในทางปฏิบัติการบริหารงานเอกสาร จะเริ่มตั้งแตการคิดอาน ราง เขียน แตง 
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พิมพจด จัดทํา สําเนา สงหรือส่ือขอความ รับ บันทึก จดรายงาน การประชุม สรุปยอเรื่อง เสนอ ส่ังการ ตอบ ทํารหัส เก็บเขา

ที่คนหา ติดตาม และทําลาย งานสารบรรณเปนหนวยงานสนับสนุนที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยผลักดันและสนับสนุนใหมี

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานเพื่อใหบรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไวและเปนไปในทิศทางเดียวกัน (สํานักนายกรัฐมนตรี, 

2544) ในการบริหารกิจการภาครัฐน้ัน จะเห็นไดวาทุกหนวยงานทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นทุกแหงจะตองมี

ระบบงานสารบรรณทุกหนวยงาน ซ่ึงงานสารบรรณมีความสําคัญ คือ เปนเครื่องมือในการบริหารงาน ไดแก ระเบียบ คําส่ัง 

ขอบังคับ ซ่ึงจําเปนตองใชในการบริหารราชการในเกือบทุกกระบวนการของการบริหาร  เปนส่ือในการติดตอ หนังสือราชการ

เปนองคประกอบสําคัญที่ใชเปนส่ือในการติดตอประสานงานในเรื่องตางๆ เปนเครื่องเตือนความจํา หนังสือราชการเปน

หลักฐานที่ปรากฏทําใหสามารถคนหาติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติในเรื่องตางๆได ใชศึกษาคนควา การวิวัฒนาการ รวมทั้ง

การเปล่ียนแปลง การปรับปรุงระเบียบงานสารบรรณ ซ่ึงงานสารบรรณเปนงานที่อํานวยประโยชนตอการประสานงานไดเปน

อยางมาก หากเจาหนาที่ดําเนินการลาชาหรือขาดความรับผิดชอบตอหนาที่ ไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน

ไดตามกําหนด ก็จะสงผลกระทบตอประชาชน และถาหนวยงานใดไมมีการติดตอส่ือสารอยางเปนทางการหรือไมมีเอกสารเปน

ลายลักษณอักษร อาจจะทําใหเกิดขอผิดพลาดสับสน ในการดําเนินการตางๆ ทําใหการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน

เปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน งานสารบรรณ จึงมีความสําคัญตอการบริหารราชการเปนอยางยิ่ง จึงเปนภารกิจที่จําเปน

และควรไดรับการพัฒนาตอไป (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2546: 85) 

 การปฏิบัติงานสารบรรณเปนเกณฑหน่ึงที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพของบุคลากร และเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานขององคกรดวย ซ่ึงประกอบดวยการจัดทําหนังสือราชการ การสงหนังสือราชการออกจากหนวยงาน การรับหนังสือ

ราชการเขามาในหนวยงาน การจัดเก็บหนังสือราชการ ตลอดจนการรักษาและยืมหนังสือราชการไปใชงาน และส้ินสุดดวยการ

ทําลายหนังสือราชการเม่ือครบกําหนดเวลา เพื่อใหการบริการที่เปนระบบใหความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ตรงเวลา และมี

ประสิทธิภาพ (อุดม พันโนลิต, 2547: 15) นอกจากน้ีงานสารบรรณยังเปนการควบคุมตรวจสอบอํานวยความสะดวกในการ

ติดตอประสานงานเพื่อใหการปฏิบัติงานของทุกฝายดําเนินไปสูเปาหมายที่วางไวไดดีที่สุด รวมทั้งประหยัดเวลา แรงงาน และ

คาใชจาย ประดิษฐ ฮวบเจริญ (2542 : 330) กลาววา งานสารบรรณเปนงานหน่ึงในหนวยงานที่จะชวยใหกิจกรรมของ

หนวยงานน้ัน ๆ ดําเนินไปดวยความรวดเร็วถูกตอง เกิดประโยชนแกหนวยงานน้ัน ๆ ที่จะชวยใหบุคลากรหรือผูมาติดตอรับ

บริการไดรับความสะดวก ชวยใหงานดําเนินไปดวยดี และมีความสําคัญแกหนวยงาน ผูที่ทํางานสารบรรณและงานธุรการได

เปนอยางดี จําเปนตองมีความรูภาษาที่ดี และมีคุณสมบัติประจําตัว คือ ตองมีความละเอียด รอบคอบ สุขุม และรวดเร็ว ถาจะ

เขียนหนังสือตองเขียนใหส้ันที่สุด แตไดใจความมากที่สุด แตการบริหารงานสารบรรณในปจจุบันยังมีปญหาหลายประการ จาก

การศึกษารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานงานสารบรรณของบุคลากรโดยภาพรวม พบวา ระดับในการปฏิบัติงานไมสูง

นัก ทั้งน้ี เน่ืองมาจากภารกิจที่ไดรับมอบหมายมากเกินไป ขาดความรู ทักษะ ประสบการณ ขาดความกระตือรือรนและขวัญ

กําลังใจในการปฏิบัติงาน ทํางานไมมีประสิทธิภาพ ปญหาที่กลาวมาขางตนไมอาจสรุปไดวาเปนปญหาที่เกิดขึ้นในทุกจังหวัด 

แตก็เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่แสดงใหเห็นวา การปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรยังไมบรรลุตามเปาหมายเทาที่ควร หากไม

มีการพัฒนาบุคลากรหลักในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพก็จะสงผลกระทบตอระบบการบริหารจัดการและการใหบริการซ่ึง

เปนรากฐานสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

 ในปจจุบันเทศบาลตําบลดอนยายหอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีจํานวนบุคลากรทั้งส้ิน 70 คน สวน

ราชการมี 4 สวน ประกอบดวยสํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองชาง และกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ซ่ึงในแตละสํานัก/

กอง ตางมีภารกิจงานแตกตางกัน แตมีเปาหมายอยางเดียวกันก็คือ การบริการประชาชนในการปฏิบัติภารกิจของแตละสํานัก/

กองจําเปนตองมีการส่ือสารและประสานงานซ่ึงกันและกันโดยเฉพาะการติดตอส่ือสารทางเอกสารหนังสือราชการ ทําใหมี

เอกสารหนังสือราชการเปนจํานวนมาก (เทศบาลตําบลดอนยายหอม, 2559 : ออนไลน) กําหนดใหมีหนวยงานธุรการทําหนาที่

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเอกสารทางราชการใหเปนระบบ และเกิดความรวดเร็ว และเปนจุดศูนยกลางในการรับหนังสือ 

การสงหนังสือราชการของหนวยงานเทศบาล และประสานงานระหวางงานธุรการ ในแตละวันมีปริมาณเอกสารที่หมุนเวียน
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เขาและสงออกจากบุคลากรภายนอกและภายในเปนจํานวนมาก ซ่ึงเปนปญหาในดานการบริหารจัดการระบบงานสารบรรณ

เชนเดียวกันกับหนวยงานอ่ืน ซ่ึงในทางปฏิบัติงานสารบรรณที่ผานมาของเทศบาลสวนใหญ ยังไมมีระบบการบริหารจัดการที่ดี

พอ และการใหบริการยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร มีการปฏิบัติงานที่ซํ้าซอน การคนหาเอกสารเปนไปดวยความยากลําบาก 

การประสานงานไมมีความตอเน่ือง เสียเวลา เจาหนาที่ขาดความระมัดระวังเอกสารสูญหาย ทําใหเกิดความขัดแยงในองคกร 

ขาดคูมือในการปฏิบัติงานดานงานสารบรรณ และขาดการอบรมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน สงผลใหการบริการลาชา และไมมี

ประสิทธิภาพ จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน และจากการสัมภาษณเจาหนาที่ปฏิบัติงานสารบรรณของเทศบาลตําบลดอน

ยายหอม พบวา ประสบปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติงานสารบรรณไมวาดานการจัดทําหนังสือราชการ การอบรมหลักสูตรงาน

สารบรรณและคอมพิวเตอรไมเพียงพอ ดานการรับ-การสงหนังสือราชการ ไมมีการจัดลําดับความสําคัญของความเรงดวน

เทาที่ควร ดานการเก็บหนังสือราชการ สถานที่จัดเก็บคับแคบ เครื่องมือไมเพียงพอ ดานการจัดเก็บแฟมเอกสารไมเปน

หมวดหมู ไมไดมีการจัดทําบัญชีหนังสือราชการ ดานการยืมหนังสือราชการ ไมมีการทําหลักฐานการยืมหนังสือ ยืมโดยวาจา 

และดานการทําลายหนังสือราชการ ไมมีการสํารวจหนังสือที่ครบอายุเพื่อทําลาย และทําบัญชีหนังสือเพื่อขอทําลาย ดวย

เหตุผลดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากร เทศบาลตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง

นครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยนําแนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณมาพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมี

ศักยภาพยิ่งขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

 

1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานสารบรรณของเทศบาลตําบลดอนยายหอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด 

นครปฐม 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานสารบรรณของบคุลากรเทศบาลตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง 

นครปฐม จังหวัดนครปฐม 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ   

“งานสารบรรณ”หมายถึง การปฏิบัติงานสารบรรณในองคกร เปนการปฏิบัติงาน โดยยึดขอบังคับระเบียบ กฎเกณฑ 

เงื่อนไข ตามหนังสือส่ังการ จึงเปนลักษณะงานที่ตองปฏิบัติเปนงานประจําภาระสําคัญของผูบริหาร คือ การตรวจสอบ การ

ปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับติดตาม กําหนดเวลา งานสารบรรณในองคกรนับไดวาเปนงานสนับสนุนการบริหารงานตางๆ 

(กรรณิการ มาสุข,2553: 29-30) ซ่ึงสอดคลองกับ นิพนธ กินาวงศ (2523: 76 อางถึงใน กรรณิการ มาสุข, 2553: 29) ให

ความหมายไววา เปนการกําหนดหนาที่รับผิดชอบ การจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน กลาวโดยสรุป งานสารบรรณ หมายถึง 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (2526 อางถึงใน แสงมณี วงศสุวรรณ, 2553: 8) ไดใหความหมายของคําวา 

งานสารบรรณ ไววา หมายถึง งานที่เก่ียวของเก่ียวกับงานบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแตการจัดทํา การรับ การสง การเก็บรักษา 

การยืมจนถึงการทําลาย ซ่ึงเปนการกําหนดขั้นตอนและขอบขายของงานสารบรรณวาเก่ียวของกับเรื่องอะไรบาง แตในทาง

ปฏิบัติการบริหารงานเอกสารทั้งปวงจะเริ่มตั้งแตการคิด อาน ราง เขียน แตง พิมพ จด จํา ทําสําเนา สงหรือส่ือขอความ รับ 

บันทึก จดรายการประชุม สรุป ยอเรื่อง เสนอ ส่ังการ ตอบ ทํารหัส เก็บเขาที่คนหา ติดตามและทําลาย ทั้งนี้ ตองทําเปน

ระบบที่ใหความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และ มีประสิทธิภาพเพื่อประหยัดเวลา แรงงานและคาใชจาย 

 แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานสารบรรณ แบงออกเปน 6 ดาน ดังน้ี 1) ดานการจัดทําหนังสือราชการ บุคลากร

ควรไดรับการสงเสริมและพัฒนาความรูดานการจัดทําหนังสือราชการอยางตอเน่ือง เพื่อเปนการกระตุนความรูของบุคลากรให
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ทันตอการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ 2) ดานการรับหนังสอราชการ บุคลากรควรลงรับหนังสือราชการใหตรงเวลา ทันทีเม่ือไดรับ

หนังสือ และจัดทําเอกสารประกอบการปฏิบัติงานแจกกับบุคลากรเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในทางเดียวกันและควรมีการนํา

โปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาชวยในการรับหนังสือราชการ 3) ดานการสงหนังสอราชการ บุคลากรควรสงหนังสือใหตรงเวลา 

ตรวจสอบความถูกตอง หากในกรณีที่ไมมีผูรับแทน ตองหาทางอ่ืนที่จะทําใหผูรับไดรับหนังสือหรือขอมูลใหเร็วที่สุด เชน การ

โทรศัพท หรือ การสง E-mail เปนตน 4) ดานการเก็บรักษาหนังสือหนังสอราชการ ควรมีการจัดเก็บหนังสือราชการใหเปน

หมวดหมู เพื่อใหงายตอการคนหา อาจจะมีการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการจัดเก็บ 5) ดานการยืมหนังสือหนังสอราชการ 

ในการยืมราชการ ควรเสนอขออนุมัติจากผูบังคับบัญชากอนทุกครั้งและผูที่มีสิทธิยืมหนังสือไดตอผานการไดรับอนุมัติจาก

ผูบังคับบัญชาทุกครั้ง ควรจัดทําทะเบียนในการยืม กําหนดเวลาคืนที่ชัดเจน และตองติดตามขอคืนเม่ือครบกําหนด 6) ดาน

การทําลายหนังสือหนังสอราชการ ควรกําหนดขั้นตอนในการทําลายหนังสือราชการใหชัดเจน และใหถือปฏิบัติใหเป นไป

ในทางเดียวกันทุกฝาย 

3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

อัมพร พุมทอง (2557: บทคัดยอ) ศึกษาปญหาการปฏิบัติงานสารบรรณและเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาและ

พัฒนางานสารบรรณขององคการบริหารสวนตําบลปาไร อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี มุงศึกษา การจัดทําหนังสือราชการ 

ผูจัดทําไมไดเขารับการอบรมหลักสูตรงานสารบรรณ คอมพิวเตอรไมเพียงพอครบทุกสวน การรับหนังสือราชการ ไมลําดับ

ความสําคัญเรงดวนของหนังสือ การสงหนังสือราชการ ไมมีกําหนดความเรงดวน ไมใชเทคโนโลยีในการสงหนังสือ ปรับวิธีการ

สงหนังสือทันตอเวลา การเก็บหนังสือราชการ ไมมีการจัดทําบัญชีหนังสือราชการ แฟม ไมหมวดหมู การยืมหนังสือราชการ 

ยืมหนังสือดวยวาจา ไมทําหลักฐานในการยืมหนังสือ การทําลายหนังสือราชการ ไมมีการสํารวจหนังสือที่ครบอายุเพื่อขอ

ทําลาย 

แสงมณี วงศสุวรรณ (2554: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง สภาพการปฏิบัติงานธุรการ ความตองการพัฒนาการปฏิบัติงาน

ธุรการ และแนวทางการพัฒนาการปฏิบัตงิานงานธุรการของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ตามกรอบการปฏิบัติงาน คือ การ

จัดทําหนังสือราชการ มีการดําเนินงานตามระเบียบงานของทางราชการ แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

คือ ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพงานธุรการ มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มีเจาหนาในการปฏิบัติงานในหนาที่

รับผิดชอบโดยเฉพาะ มีอุปกรณใหเพียงพอสามารถใชงานไดตลอดเวลา และจัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่เปนปจจุบันสําหรับใช

ในแนวทางการปฏิบัติงาน 

3.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย เปนการศึกษาลักษณะการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากร แบงออกเปน 6 ดาน 

ดังน้ี (1) ดานการจัดทําหนังสือราชการ (2) ดานการรับหนังสือราชการ (3) ดานการสงหนังสือราชการ (4) ดานการเก็บรักษา

หนังสือราชการ (5) ดานการยืมหนังสือราชการ  และ (6) ดานการทําลายหนังสือราชการ  

 

4.วิธีดําเนินการวิจัย 

 

4.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ บุคลากรในเทศบาลตําบลดอนยายหอม 

อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 70 คน ไดแก ขาราชการ พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป และ

พนักงานจางประจํา (เทศบาลตําบลดอนยายหอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560)  

4.2  ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐาน จํานวน 2 ตัวแปร ประกอบดวย 1) ตัวแปรดานปจจัยสวนบุคคล 

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 2) ตัวแปรดานการปฏิบัติงานสารบรรณ ไดแก การ

จัดทําหนังสือราชการ การรับหนังสือราชการ การสงหนังสือราชการ การเก็บรักษาหนังสือราชการ การยืมหนังสือราชการและ

การทําลายหนังสือราชการ 
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4.3  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1  สอบถามเก่ียวกับปจจัยสวน

บุคคลของกลุมตัวอยาง ใชคําถามปลายปดแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2 สอบถามเก่ียวกับระดับการปฏิบัติงานสารบรรณของ

บุคลากร ใชคําถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา และตอนที่ 3 สอบถามเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานสาร

บรรณ ใชคําถามแบบปลายเปด 

4.4  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ ใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นตาม

กรอบแนวคิดของการปฏิบัติงานสารบรรณแลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

การสํารวจภาคสนามแลวนําแบบสอบถามที่ถูกตองแลวสอบถามกลุมตัวอยางใหตอบดวยตนเอง 

4.5  การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา แบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี สวนที่ 1 วิเคราะห

ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ใชคาเฉล่ียและคารอยละ สวนที่ 2 วิเคราะหขอมูลระดับการปฏิบัติงานสารบรรณของ 

บุคลากร ใชคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสวนที่ 3 แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากร  

วิเคราะหเชิงเน้ือหา  

 

5.สรุปผลการวิจัย 

 

5.1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

จากผลการศึกษา พบวา ประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ป ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ระดับ

ปริญญาตรี ตําแหนงปจจุบัน พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 5-9 ป  

 5.2 ผลการวิเคราะหระดับการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากร  

 ระดับการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรเทศบาลตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบวา โดย

ภาพรวมมีการปฏิบัติงานสารบรรณอยูในระดับมาก (x̄ = 4.16 , S.D.= 0.70)  และเม่ือพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงจากมาก

ไปหานอย ดังน้ี ดานการจัดทําหนังสือราชการ ระดับมาก (x̄ = 4.51 , S.D.= 0.59) รองลงมา ดานการรับหนังสือราชการ (x̄ = 

4.50 , S.D.= 0. 59) ดานการสงหนังสือราชการ (x̄ = 4.45 , S.D.= 0.56) ดานการเก็บรักษาหนังสือราชการ (x̄ = 4.45 , 

S.D.= 0.59) ดานการทําลายหนังสือราชการ (x̄ = 4.16 , S.D.= 0.73) และดานการยืมหนังสือราชการ ระดับปานกลาง (x̄ = 

2.80 , S.D.= 1.11) ตามลําดับ 

 

6.อภิปรายผลการวิจัย 

 

 6.1 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากร เทศบาลตําบลดอนยายหอม  

การปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรในภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียที่ 4.16 และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานที่ 0.70 จะเห็นไดวาในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตองมีความกระตือรือรนเก่ียวกับงานที่ไดรับมอบหมาย มีจิต

สาธารณะและมีความมุงม่ันตออุดมการณ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกิลเมอร (Gilmer, 

1966: 254-255) กลาวถึงทัศนคติที่มีตอลักษณะของงานที่ทํา ลักษณะทางสังคม รวมถึงความพึงพอใจที่มีตอสถานที่ทํางาน

และการบริการ ประเด็นที่นาสนใจสามารถนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 1) ดานการจัดทําหนังสือราชการ มีระดับการปฏิบัติงาน

มากที่สุด จากการปฏิบัติงานทั้ง 6 ดาน พบวา มีการตรวจสอบความถูกตองและความเรียบรอยของหนังสือราชการทุกครั้ง มี

รูปแบบการจัดทําหนังสือราชการที่เปนมาตรฐาน ถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ 2) ดานการรับหนังสือราชการ พบวา มี

การจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือราชการ การจัดทําทะเบียนรับและลงรับอยางเปนปจจุบัน มีการปฏิบัติ

ตามขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ มีการตรวจสอบความเรียบรอยครบถวนของหนังสือราชการ อีกทั้งยังมีการนํา
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โปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาชวยในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 3) ดานการสงหนังสือราชการ พบวา มีการจัดลําดับ

ความสําคัญและความเรงดวนของการสงหนังสือราชการ เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว มีการสงหนังสือราชการและประสานงาน

ผูรับหนังสือไดทันกําหนด มีการนําโปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมีการตรวจทาน

ความถูกตอง ครบถวนของหนังสือกอนสงออกภายนอกหนวยงาน และมีเจาหนาที่รับผิดชอบการสงหนังสือโดยเฉพาะ 4) ดาน

การจัดเก็บหนังสือราชการ พบวา มีแฟมจัดเก็บเอกสารอยางถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ มีการเก็บหนังสือราชการเปน

หมวดหมูอยางเหมาะสม มีสถานที่และอุปกรณในการจัดเก็บเพียงพอตอการจัดเก็บและไดมาตรฐาน มีการจัดแยกหนังสือเกา

กับหนังสือใหมอยางชัดเจน และมีการนําโปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาใชในการจัดเก็บเอกสารเพื่อใหสามารถจัดเก็บไดอยาง

เปนระบบ 5) ดานการยืมหนังสือราชการ พบวา มีแบบขออนุญาตการยืมหนังสือราชการที่ครอบคลุม มีทะเบียนการยืม

หนังสือราชการที่เปนปจจุบัน มีการวางระบบการยืมหนังสือราชการใหไดตามมาตรฐาน มีการนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใช

ในการจัดทําทะเบียนคุมการยืมหนังสือราชการ และมีการบันทึกในสมุดการยืมหนังสือราชการทุกครั้งที่มีการยืม 6) ดานการ

ทําลายหนังสือราชการ พบวา มีการสํารวจและจัดทําบัญชีหนังสือที่จะทําลายอยางตอเน่ืองและเปนประจําทุกป มีการ

ดําเนินการขอทําลายหนังสือราชการตามขั้นตอน มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ มี

การนําโปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาชวยในการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารที่จะทําลาย และมีการขออนุญาตทําลาย

หนังสือราชการเปนลายลักษณอักษรถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ 

 นอกจากน้ี ยังมีบุคลากรที่มีบทบาทหนาที่ที่เก่ียวของกับงานสารบรรณตามสํานัก/กอง ดังน้ี 1) บุคลากรในสํานัก

ปลัดเทศบาล มีหนาที่ควบคุมและรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในหนาที่ของงานธุรการ งานการเจาหนาที่ งานทะเบียนราษฎร 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงและงานเลขานุการ การประชุมคณะ

เทศมนตรี งานสภาเทศบาล งานเตรียมการเลือกตั้ง งานรัฐพิธีตางๆ งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจาง 

ตั้งแตการบรรจุเขารับราชการจนถึงการออกจากราชการ งานทะเบียนราษฎร และงานบัตรประจําตัวประชาชน โดยใหบริการ

ประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ 2)บุคลากรในกองคลัง มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการเบิกจาย การรับ การนําเงินสง การ

เก็บรักษาเงินและเอกสาร การเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ 

บํานาญ เงินอ่ืนๆ งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตางๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท 

ทะเบียนคุมเงินรายได และรายจายตาง ๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําป งานเก่ียวกับการ

พัสดุของเทศบาล  และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ และที่ไดรับมอบหมาย 3) บุคลากรในกองชาง มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิศวกรรม งานสถาปตยกรรม งานผังเมือง และการควบคุมอาคารใหเปนไปตามกฎหมาย และงาน

สาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานศูนยเครื่องจักรกล งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ ประเพณีทองถิ่นตอบปญหาและ

ชี้แจงเรื่องตางๆ หมายงานวินิจฉัยส่ังการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และ

แกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 4) บุคลากรในกองสาธารณสุข

และส่ิงแวดลอม มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ สาธารณสุขชุมชน สงเสริมสุขภาพและอนามัย การปองกันโรคติดตอ งาน

สุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม และงานอ่ืน ๆ เก่ียวกับการใหบริการดานสาธารณสุข งานสัตวแพทย ในกรณีที่ยังไมไดจัดตั้งกอง

การแพทย จะมีงานดานการรักษาพยาบาลในเบื้องตน เก่ียวกับศูนยบริการสาธารณสุข และงานทันตสาธารณสุข (เทศบาล

ตําบลดอนยายหอม, 2559: ออนไลน) 

 

7.ขอเสนอแนะ 

 

7.1 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช  

  บุคลากรควรตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานสารบรรณเพื่อใหบรรลุตามนโยบายการบริหารของ

องคกร โดย เทศบาลควรมีคูมือการปฏิบัติงานสารบรรณที่เหมาะสม ชัดเจน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
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เทศบาลควรสงเสริมบุคลากรในเรื่องการฝกอบรมระบบสารบรรณอยางตอเน่ือง การจัดทําสมุดบันทึก การยืมหนังสือราชการ 

รวมถึงการสงเสริมในการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการปฏิบัติงานมากขึ้น  

 7.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 

  ผูวิจัยควรศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบการตอการปฏิบัติงานสารบรรณในดานตางๆ เชน ดานความรู ดานทักษะ 

เปนตน ในรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ และควรศึกษารูปแบบการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อนําไปใชในหนวยงาน 
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