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ปัญหาในการปฏิบัตงิานธุรการของพนักงานธุรการองค์การบริหารส่วนตําบล 
ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 

Management Operation Problem amongStaffs in 
Sub-district Administrative Organization, NakhonSawan Province 

 
จินตนาภรณ์แสงทอง1 

 
1องค์การบริหารส่วนตําบลนากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาในการปฏิบัติงานธุรการของพนักงานธุรการ 
องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์และเปรียบเทียบระดับปัญหาในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตามคุณลักษณะส่วน
บุคคลผลการศึกษาพบว่า  
 1. ปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ ภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อย 
พบว่า ด้านการเก็บรักษาหนังสือราชการรองลงมาเป็นด้านการรับหนังสือราชการ ด้านการจัดทํา
หนังสือราชการด้านการทําลายหนังสือราชการ ด้านการส่งหนังสือราชการ และด้านการยืมหนังสือ
ราชการ  
 2. เปรียบเทียบระดับปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล 
ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลพบว่า พนักงานธุรการท่ีมีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งปัจจุบัน ประสบการณ์ในการเข้ารับการฝึกอบรม และการศึกษา
วิชาเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาในการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน 
คําสําคัญ: ปัญหาการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตําบลงานธุรการ 
 
Abstract 
 The purposes of the research were to studyproblem operations manager of 
staff subdistrict administrative organization in NakhonSawan provinceand compare 
problem operations manager of staff subdistrict administrative organization in 
NakhonSawan provinceby personal attributes.The results showed as follows: 
 1. Management operation problem among staffs in Sub-district Administrative 
Organization, NakhonSawan Province is at the high level. When looking at each item, 
it was found that the items with the highest level are keeping official book, letters 
received, preparation dispatch, destruction dispatch, delivery dispatch, and 
government borrowing. 
 2. Compare problem operations manager of staff subdistrict administrative 
organization in NakhonSawan provinceby personal attributeswerestaffdifferent by sex, 
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age, level education, duration current positions, experience training, and education 
programs computer about the problem operations not different. 
Keywords: operation problem, Subdistrict Administrative Organization, staffs 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

งานธุรการนับได้ว่ามีปริมาณงานมาก นอกจากจะมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีมีลักษณะประจําซ่ึงได้
จากงานรับ – ส่ง งานจัดเก็บ งานพิมพ์ งานร่าง โต้ตอบงานจัดทําสําเนาเอกสาร และงานท่ัวไปรวมท้ัง
งานอ่ืนที่ยังไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง เป็นศูนย์กลางการติดต่อและประสานระหว่างส่วนราชการ
เดียวกันท้ังส่วนราชการภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนตําบล นอกจากน้ีงานธุรการยังเป็น
การควบคุมตรวจสอบอํานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานของทุกฝ่าย
ดําเนินไปสู่เป้าหมายท่ีว่างไว้ได้ดีท่ีสุด (ประดิษฐ์ ฮวบเจริญ,2542,น.3)  
 ในพ้ืนที่ของจังหวัดนครสวรรค์ มีจํานวนองค์การบริหารส่วนตําบลอยู่จํานวน 122 แห่ง โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งมีความแตกต่างกันในด้านสภาพพ้ืนท่ี ขนาดองค์กร ประชากร 
รายได้ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และการบริหารงานของผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเป็นปัจจัย
สําคัญท่ีมีผลต่อการพัฒนา นอกจากนี้ข้อจํากัดในด้านทรัพยากร งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ไม่เท่าเทียมกัน อีกทั้งปัจจุบันมีการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางให้ท้องถ่ินเป็น
ผู้จัดทําเป็นจํานวนมาก อาทิเช่น ภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุขมาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดูแลและรับผิดชอบ ซ่ึงจากภารกิจถ่ายโอนข้างต้น ทําให้งานธุรการในส่วน
งานต่างๆ มีเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวชิราพร หนันลี (2553) ท่ีได้ศึกษาสภาพปัญหา
การปฏิบัติงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบลในเขต อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี พบว่า องค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขต อําเภอบ้านผือมีปัญหาด้านทรัพยากร งบประมาณการถ่ายโอนภารกิจ ทําให้
งานธุรการในส่วนงานต่างๆ มีเพ่ิมมากข้ึน 
 นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ยังประสบปัญหาได้แก่ ความ
ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดทํา การเก็บ การค้นหาและสถานท่ีในห้องทํางานสารบรรณใช้ระบบ
การจัดเก็บเอกสารท่ีไม่เหมาะสม ใช้ผู้เก็บท่ีไม่เหมาะสมและขาดการฝึกอบรมด้านน้ี ไม่มีมาตรการ
การจัดเก็บท่ีแน่นอน ไม่มีระบบการให้ยืมเอกสารไปใช้และระบบการติดตามทวงคืนท่ีเหมาะสม ขาด
เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีเก็บเอกสารไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน ไม่มีการวางแผนและกําหนดระยะเวลาใน
การเก็บและทําลาย ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจหรือความสําคัญต่อการจัดเก็บ
และดําเนินการด้านเอกสารน้อยไป และเจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณไม่มีความรู้ ความสามารถในเรื่องของ
ร ะ เ บี ย บ ต่ า ง ๆ  ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ง า น ส า ร บ ร ร ณ  ก า ร ตี ค ว า ม ห รื อ ก า ร วิ นิ จ ฉั ย 
ข้อกฎหมายต่างๆ ยังไม่มีความถูกต้องชัดเจนประกอบกับต้องเร่งดําเนินงานเพ่ือให้ทันเวลาและขาด
บุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน อาจทําให้การดําเนินงานผิดพลาด ก่อให้เกิด
ปัญหาในการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ ทําให้การปฏิบัติงานธุรการองค์การบริหารส่วนตําบล มีสภาพ
ท่ีลดลงจากเดิม  
 จากความเป็นมาผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงานธุรการของ
พนักงานธุรการองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ว่ามีปัญหาในการปฏิบัติงาน
ธุรการมากน้อยเพียงใด ด้านใดบ้าง และนําผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
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แก้ไขงานธุรการขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
แก่หน่วยงานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัญหาในการปฏิบัติงานธุรการของพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล 
ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 
 2.เพ่ือเปรียบเทียบระดับปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วน
ตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
ปัจจบัุน ประสบการณ์ในการเข้ารับการฝึกอบรม และการศึกษาวิชาเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ ไม่แตกต่างกันเม่ือจําแนกตามเพศ  
 2.ปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ ไม่แตกต่างกันเม่ือจําแนกตามอายุ  
 3.ปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ ไม่แตกต่างกันเม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา  
 4.ปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ ไม่แตกต่างกันเม่ือจําแนกตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่งปัจจุบัน  
 5.ปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ ไม่แตกต่างกันเม่ือจําแนกตามประสบการณ์ในการเข้ารับการฝึกอบรม  
 6.ปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ ไม่แตกต่างกันเม่ือจําแนกตามการศึกษาวิชาเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้การศึกษา ได้แก่พนักงานธุรการ สังกัดสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล 
ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ จํานวน 122 คน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่พนักงานธุรการ สังกัดสํานักปลัด องค์การบริหารส่วน
ตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ จํานวน 93 คน การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ยา
มาเน่ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling)โดยมีการคํานวณหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่ ดังน้ี 
   n =            

   n = จํานวนของขนาดตัวอย่าง 
   N = จํานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
   e = ความผิดพลาดท่ียอมรับได้ (โดยกําหนดไว้เท่ากับ .05) 
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  แทนค่า 
   n =              = 93   
     
  ดังน้ัน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี มีจํานวน 93 คน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามซ่ึงประกอบด้วย 3ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นลักษณะของกลุ่มตัวอย่างบุคลากรของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งปัจจุบัน ประสบการณ์ในการเข้ารับการฝึกอบรม และ
การศึกษาวิชาเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ จํานวน 6 ข้อ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ส่วนท่ี 2 เป็นข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับระดับปัญหาในการปฏิบัติงานธุรการของพนักงาน
ธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเน้ือหา 6 ด้าน จํานวน 30 ข้อ 
ลักษณะของแบบแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) โดยผู้ศึกษากําหนดเกณฑ์การให้
คะแนนไว้ดังนี้  
  5 หมายถึง มีปัญหาในการปฏิบัติงานธุรการมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง มีปัญหาในการปฏิบัติงานธุรการมาก 
  3 หมายถึง มีปัญหาในการปฏิบัติงานธุรการปานกลาง 
  2 หมายถึง มีปัญหาในการปฏิบัติงานธุรการปัญหาน้อย 
  1 หมายถึง มีปัญหาในการปฏิบัติงานธุรการน้อยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนางานด้านธุรการ ของผู้ท่ีปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ ของพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ มีลักษณะเป็นคําถาม
ปลายเปิด (open - evaded question) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยความถ่ี (Frequency)และ
ค่าร้อยละ (Percentage)แล้วนําเสนอในรูปตารางพร้อมคําบรรยายประกอบ 
 2.ข้อมูลเก่ียวกับระดับปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล 
ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ วิเคราะห์โดยค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
 3.ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนางานด้านธุรการ ของผู้ท่ีปฏิบัติงานด้านธุรการ ของ
พนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ วิเคราะห์โดยความถี่ 
(Frequency)และค่าร้อยละ (Percentage)แล้วนําเสนอในรูปตารางพร้อมคําบรรยายประกอบ 
 4.การเปรียบเทียบระดับปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วน
ตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
ปัจจุบัน ประสบการณ์ในการเข้ารับการฝึกอบรม และการศึกษาวิชาเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยใช้ 
ค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรอิสระผันแปรสองค่า และใช้ค่าเอฟ(F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA) ในกรณีที่ตัวแปรอิสระผันแปรค่าต้ังแต่สามค่าขึ้นไป และเม่ือพบว่ามีความ
แตกต่าง จะทําการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Multiple 
Comparison) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

122 
1 + 122(.05)2 
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สรุปผลการวิจัย 
 1 .ปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ ภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อย 
พบว่า ด้านการเก็บรักษาหนังสือราชการมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาเป็นด้านการรับหนังสือราชการ 
ด้านการจัดทําหนังสือราชการด้านการทําลายหนังสือราชการ ด้านการส่งหนังสือราชการ และด้าน
การยืมหนังสือราชการ ตามลําดับ  

พนักงานธุรการมีปัญหาการปฏิบัติงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ ด้านการจัดทําหนังสือราชการพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อมีปัญหาสูงสุดได้แก่ เจ้าหน้าท่ีไม่มีความรู้ ความเข้าใจการร่างหนังสือราชการรองลงมาการ
พิมพ์หนังสือราชการไม่ถูกต้อง ตามระเบียบงานสารบรรณและเจ้าหน้าที่ดําเนินการโต้ตอบหนังสือ
ราชการล่าช้า  

พนักงานธุรการมีปัญหาการปฏิบัติงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ ด้านการรับหนังสือราชการพบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ข้อมีปัญหาสูงสุดได้แก่ การรับหนังสือราชการทางโทรสาร เคร่ืองโทรสารสํานักงาน เกิดปัญหา
บ่อยครั้งรองลงมาทะเบียนหนังสือรับ ไม่มีความเป็นปัจจุบันและกระบวนการเสนอหนังสือราชการ 
ผ่านผู้รับผิดชอบหลายข้ันตอน 

พนักงานธุรการมีปัญหาการปฏิบัติงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ ด้านการส่งหนังสือราชการพบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ข้อมีปัญหาสูงสุดได้แก่ การลงเลขท่ีทะเบียนหนังสือส่งไม่เป็นปัจจุบันรองลงมาขาดการตรวจสอบ
ความถูกต้อง ก่อนการส่งหนังสือราชการและการส่งหนังสือทางโทรสารเคร่ืองโทรสารในสํานักงาน  
มีปัญหาบ่อยคร้ัง  

พนักงานธุรการมีปัญหาการปฏิบัติงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ ด้านการเก็บรักษาหนังสือราชการพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าข้อมีปัญหาสูงสุดได้แก่ ไม่มีการกําหนดอายุการเก็บหนังสือรองลงมาการเก็บหนังสือราชการ 
ไม่แยกประเภทเป็นหมวดหมู่และระหว่างปฏิบัติงาน ไม่มีการจัดเก็บอย่างเหมาะสม  

พนักงานธุรการมีปัญหาการปฏิบัติงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ ด้านการยืมหนังสือราชการพบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อมีปัญหาสูงสุดได้แก่ จัดทําบัตรยืมหนังสือไม่ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณรองลงมาไม่มี
การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืมหนังสือและมีหนังสือราชการสูญหายระหว่างยืม
หนังสือ  

พนักงานธุรการมีปัญหาการปฏิบัติงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ด้านการทําลายหนังสือราชการพบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อมีปัญหาสูงสุดได้แก่ เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ ความเข้าใจในข้ันตอนการทําลายหนังสือราชการ
รองลงมาไม่มีการทําลายหนังสือตามเวลาท่ีกําหนดในระเบียบงานสารบรรณและการกรอก
รายละเอียดในบัญชีหนังสือขอทําลายไม่ครบ  

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านธุรการ ของพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วน
ตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ได้แก่ ด้านการจัดทําหนังสือราชการเจ้าหน้าท่ีควรศึกษาระเบียบท่ี
เก่ียวกับงานให้สารบรรณให้มากกว่านี้การร่างหนังสือควรใช้ถ้อยคําหรือคําพูดท่ีสั้น กะทัดรัด  
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ได้ใจความชัดเจนหากเป็นหนังสือด่วนควรรีบปฏิบัติให้รวดเร็วรายงานการประชุมควรจดบันทึกให้ได้
สาระสําคัญๆ พร้อมท้ังเก็บรายละเอียดให้มากกว่านี้เจ้าหน้าตรวจทานหนังสือควรมีความรอบคอบ
มากกว่าเดิมควรพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมและมีโปรแกรมที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบันมาใช้ใน
การจัดทําหนังสือ เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและการจัดทําหนังสือถูกต้องตามระเบียบด้านการรับ
หนังสือราชการควรจัดทําหนังสือรับและจัดเก็บไว้ในท่ีท่ีควรอยู่ เจ้าหน้าท่ีควรจัดระบบการรับหนังสือ
ให้เป็นระบบให้มากกว่าน้ี เจ้าหน้าท่ีท่ีรับหนังสือควรมีอัธยาศัยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้านการส่งหนังสือ
ราชการเจ้าหน้าท่ีขาดความกระตือรือร้นในการจัดส่งหนังสือให้ตรงตามกําหนด การจัดส่งเอกสารควร
ทําให้แล้วเสร็จตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ด้านการเก็บหนังสือราชการสถานที่เก็บเอกสารควรมี
ให้เพียงพอในการรองรับเอกสารท่ีมีจํานวนมากเจ้าหน้าท่ีควรจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่และควร
จัดเก็บให้ตรงตามหมวดหมวดหมู่ เพ่ือง่ายต่อการค้นเอกสาร และย่นระยะเวลาในการค้นเอกสารด้าน
การทําลายหนังสือราชการเจ้าหน้าท่ีควรศึกษาระเบียบให้ชัดเจน และปฏิบัติงานตามระเบียบการ
ทําลายหนังสืออย่างเคร่งครัดควรจัดทําบัญชีหนังสือท่ีจะขอทําลายพร้อมท้ังเรียงลําดับให้ชัดเจนและ
ถูกต้องตามขั้นตอนการทําลายหนังสือการขออนุมัติทําลายควรลดข้ันตอนในการทํางานควรจัดซ้ือ
เครื่องทําลายเอกสารไว้ใช้สําหรับทําลายเอกสาร 
 2  . การเปรียบเทียบระดับปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วน
ตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
ปัจจุบัน ประสบการณ์ในการเข้ารับการฝึกอบรม และการศึกษาวิชาเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรการ องค์การ
บริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตาม เพศพบว่า ปัญหาในการปฏิบัติงานของ
พนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่างกันเม่ือจําแนกตาม 
เพศ 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนของอายุกับระดับปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์พบว่า ปัญหาในการปฏิบัติงานของ
พนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่างกันเม่ือจําแนกตาม 
อายุ 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับการศึกษากับระดับปัญหาในการปฏิบัติงานของ
พนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์พบว่า ปัญหาในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่างกันเม่ือจําแนก
ตาม ระดับการศึกษา 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระยะเวลาการดํารงตําแหน่งปัจจุบันกับระดับปัญหาใน
การปฏิบัติงานของพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์พบว่า ปัญหา
ในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่าง
กันเม่ือจําแนกตาม ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งปัจจุบัน 

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรการ องค์การ
บริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตาม ประสบการณ์ในการเข้ารับการฝึกอบรม
พบว่า ปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ ไม่แตกต่างกันเม่ือจําแนกตาม ประสบการณ์ในการเข้ารับการฝึกอบรม 
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การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรการ องค์การ
บริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตาม การศึกษาวิชาเก่ียวกับคอมพิวเตอร์พบว่า 
ปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  
ไม่แตกต่างกันเม่ือจําแนกตาม การศกึษาวิชาเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.พนักงานธุรการมีปัญหาการปฏิบัติงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ ด้านการจัดทําหนังสือราชการพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ มีปัญหาเจ้าหน้าท่ีดําเนินการโต้ตอบหนังสือ
ราชการล่าช้าขาดผู้ตรวจทานความถูกต้องของหนังสือราชการที่ร่างเสร็จแล้วการพิมพ์หนังสือราชการ
ไม่ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณขาดผู้ตรวจทานความถูกต้องของหนังสือราชการที่ร่างเสร็จแล้ว 
เจ้าหน้าท่ีไม่มีความรู้ ความเข้าใจการร่างหนังสือราชการ และการเขียนตัวสะกดและวรรคตอนในการ
ร่างหนังสือราชการไม่ถูกต้อง สอดคล้องกับแนวคิดของประดิษฐ์ ฮวบเจริญ (2552, น.33) ท่ีได้กล่าว
ว่า งานธุรการเป็นงานที่จะช่วยให้กิจกรรมของหน่วยงานน้ันๆ ดําเนินไปด้วยความรวดเร็วถูกต้อง  
เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน งานธุรการเป็นงานบริการท่ีจะให้บุคลากรหรือผู้นําติดต่อรับบริการได้รับ
ความสะดวกช่วยให้งานดําเนินไปด้วยดีและมีความสําคัญต่อหน่วยงาน ถ้างานธุรการของหน่วยงานใด
ไม่สะดวกไม่คล่องตัว ไม่เอ้ืออํานวย การดําเนินงานนั้นๆ ก็จะทําให้งานต่างๆ ล่าช้า จะก่อให้เกิด
ปัญหาเจ้าหน้าที่ดําเนินการโต้ตอบหนังสือราชการล่าช้าขาดผู้ตรวจทานความถูกต้องของหนังสือ
ราชการท่ีร่างเสร็จแล้วการพิมพ์หนังสือราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสมนึก ตะแซสาเมาะ (2553) ได้ศึกษาระบบงานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนตําบล
กระเสาะ อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานีผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน พบว่า ท้ัง 3 ด้านมี
ปัญหาท้ังส้ิน ทําให้ระบบสารบรรณในองค์การบริหารส่วนตําบบกระเสาะไม่ดีเท่าท่ีควร เช่น กลุ่ม
ประชากรขาดความร้ ความเอาใจใส่ วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ขาดการประสานงานและคําแนะนําจาก
องค์ความรู้ สถานท่ีทํางานไม่เอ้ือประโยชน์ การคมนาคมไม่สะดวก ระบบโทรสารไม่มีประสิทธิภาพ 
ทําให้การขับเคลื่อนทุกอย่างสะดุดและไปอย่างช้าๆ 
 2.พนักงานธุรการมีปัญหาการปฏิบัติงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ ด้านการรับหนังสือราชการพบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ มีกระบวนการเสนอหนังสือราชการ ผ่าน
ผู้รับผิดชอบหลายข้ันตอน การรับหนังสือราชการทางโทรสาร เคร่ืองโทรสารสํานักงาน เกิดปัญหา
บ่อยคร้ัง สอดคล้องกับแนวคิดของเกษม บุญรมย์ (2552, น.51) ที่ได้กล่าวว่า กระบวนการดําเนินงาน
ทุกอย่างท่ีเป็นการอํานวยความสะดวก การจัดบริการให้งานด้านต่างๆ ของหน่วยงานสามารถดําเนิน
ไปได้ โดยไม่มีอุปสรรค ทําให้งานคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ งานธุรการถึงแม้จะไม่ได้เป็นหัวใจ
ของหน่วยงาน แต่ก็มีความสําคัญอย่างย่ิงเพราะงานอ่ืนๆ ของหน่วยงานจะเกิดข้ึนหรือดําเนินไปได้ 
ก็ต่อเม่ือมีกระบวนการเสนอหนังสือราชการ ผ่านผู้รับผิดชอบหลายข้ันตอน การรับหนังสือราชการทาง
โทรสาร เคร่ืองโทรสารสํานักงาน เกิดปัญหาบ่อยครั้งซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของประภาพร มากเสม 
(2553) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบงานธุรการในองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว อําเภอ
ละอุ่น จังหวัดระนอง ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาด้านการจัดเก็บเอกสาร เจ้าหน้าที่ขาดการจัดเก็บ
เอกสารท่ีเป็นหมวดหมู่ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากบุคลากรขาดความรู้ในการจัดหมวดหมู่เอกสาร ปัญหาด้าน
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การค้นหาเอกสาร เจ้าหน้าท่ีใช้ระยะเวลาในการค้นหาเอกสารนาน เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีไม่ได้นํา
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการค้นหาเอกสาร เพ่ือให้มีความรวดเร็วมากย่ิงข้ึน ปัญหาการทําลาย
หนังสือเอกสาร พบว่าไม่ได้มีการปฏิบัติตามระเบียบการทําลายเอกสารหนังสือราชการ ซ่ึงจากสภาพ
ปัญหาท่ีพบมีแนวทางการพัฒนาระบบงานธุรการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 1) แนวทางการ
แก้ไขปัญหาการจัดเก็บเอกสารประกอบด้วยการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าท่ี การเพ่ิมจํานวน
ประชากรให้เพียงพอและนําคอมพิวเตอร์มาช่วยในการปฏิบัติงาน 2) แนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ค้นหาเอกสาร ประกอบด้วยการนําโปรแกรมการค้นหาเอกสารมาใช้การอบรมเพ่ิมความรู้ ความ
ชํานาญในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และการนําเทคโนโลยีสารสนเทพมาประยุกต์ใช้กับงาน 3)แนว
ทางการแก้ไขปัญหาไม่มีระบบทําลายเอกสาร ประกอบด้วยการแต่งต้ังคณะกรรมการทําลายเอกสาร 
เพ่ือให้การดําเนินการถูกต้อง มีแบบแผน การจัดทําบัญชีทําลายเอกสาร เพ่ือให้มีความถูกต้องตาม
ระเบียบท่ีกําหนด  
 3.พนักงานธุรการมีปัญหาการปฏิบัติงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ ด้านการส่งหนังสือราชการพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า 
องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ มีการส่งหนังสือทางโทรสารเครื่องโทรสารใน
สํานักงาน มีปัญหาบ่อยครั้ง การกรอกรายละเอียดลงในทะเบียนหนังสือส่งไม่ครบ สอดคล้องกับ
แนวคิดของภิญโญ สาธร (2551, น.309) ที่ได้กล่าวว่า งานธุรการเป็นงานด้านสนับสนุนการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ให้ดําเนินไปได้ด้วยดี ความบกพร่องของงานธุรการจะมีผลต่อการบริหารงาน
ท้ังหมดงานธุรการเป็นงานหลักงานหน่ึงท่ีช่วยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและอํานวยความ
สะดวกให้แก่หน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกองค์กร มีการส่งหนังสือทางโทรสาร
เคร่ืองโทรสารในสํานักงาน ทําให้มีปัญหาบ่อยครั้ง การกรอกรายละเอียดลงในทะเบียนหนังสือส่งไม่
ครบซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเปลี่ยนแป้นทอง (2548) ได้ศึกษาปัญหาในการปฏิบัติงานด้านธุรการ 
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติงานธุรการด้านการส่ง
หนังสือราชการอยู่ในระดับน้อย โดยภาพรวมงานธุรการมีปัญหาด้านงานสํานักงาน มีปัญหาในเรื่อง
การส่งหนังสือทางไปรษณีย์ หนังสืออาจจะถึงหน่วยงานท่ีรับช้า ไม่ทันตามกําหนดอาจจะเป็น
ข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ ท่ีปฏิบัติงานในส่วนน้ี ซ่ึงในบางคร้ังในการจัดทํารายงานของแต่ละส่วน/
ฝ่าย มีการจัดทําล่าช้าไม่เป็นปัจจุบันและเป็นผลทําให้ต้องนําส่งรายงานช้า 
 4.  พนักงานธุรการมีปัญหาการปฏิบัติงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ ด้านการเก็บรักษาหนังสือราชการพบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ไม่มีการกําหนดอายุการเก็บหนังสือ ระหว่าง
ปฏิบัติงาน และไม่มีการจัดเก็บอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดของวิชัย โถสุวรรณจินดา  
(2551, น.1) ท่ีได้กล่าวว่า งานธุรการ เป็นงานท่ีสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรให้ประสบ
ความสําเร็จ งานธุรการจึงไม่เพียงเป็นงานท่ีเก่ียวกับการจัดเก็บและใช้เอกสารให้เป็นประโยชน์เท่านั้น 
แต่ยังรวมถึงการบํารุงรักษา การให้บริการติดต่อประสานงานท้ังในและนอกองค์การ การจัดหา การ
จัดใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ให้เกิดความคุ้มค่าและประหยัดท่ีสุดและให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคคลท่ี
ใช้ อุปกรณ์ท่ีใช้ และสถานท่ีที่ใช้มักมีปัญหา เช่น ไม่มีการกําหนดอายุการเก็บหนังสือ ระหว่าง
ปฏิบัติงาน และไม่มีการจัดเก็บอย่างเหมาะสมซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพรนิรันดร์จัยสิน (2551) 
ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศงานธุรการ ส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลไร่น้อย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาคว้าพบว่า 
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การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นระบบ ขาดการศึกษาและวิเคราะห์ระบบไม่มีข้อมูลสารสนเทศท่ีดี 
สมบูรณ์ครบถ้วน ขาดการพัฒนาและทดสอบระบบและขาดการประมวลผลข้อมูล ทําให้การนําไปใช้
ไม่สะดวก เกิดความล่าช้าในบางครั้งต้องทําการสํารวจข้อมูลใหม่ โดยเฉพาะการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศงานธุรการซ่ึงเป็นปัญหาในการบริหารงานอย่างย่ิง เน่ืองจากต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลและรายงานข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอยู่เสมอ หลังการพัฒนาในวงรอบที่ 1 
โดยใช้กลยุทธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศในการพัฒนาพบว่า ผู้ร่วมศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาการจัดระบบขอมูลสารสนเทศงานธุรการ ขั้นตอนที่ 1 การเก็บ
รวบรวมข้อมูลข้ันตอนที่ 2การตรวจสอบข้อมูลอยู่ในระดับปานกลาง ขั้นตอนที่ 3 การประมวลผล
ข้อมูล ขั้นตอนท่ี 4 การจัดหน่วยหรือคลังข้อมูล ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและขั้นตอนท่ี 6การ
ข้อมูลไปใช้อยู่ในระดับมาก จึงได้ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ ในวงรอบที่ 2 พบว่า 
ผู้ร่วมศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศงาน
ธุรการอยู่ในระดับมาก บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศงานธุรการทุกประการ
โดยสรุปการพัฒนาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศงานธุรการโดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ
และการนิเทศ ทําให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาการจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศงานธุรการ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น ส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมมีการจัดการข้อมูลเป็นระบบ มีสารสนเทศงานธุรการ มีแผนในการดาเนินงานส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 5.  พนักงานธุรการมีปัญหาการปฏิบัติงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ ด้านการยืมหนังสือราชการพบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ไม่มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ
ยืมหนังสือ การจัดทําบัตรยืมหนังสือไม่ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ สอดคล้องกับแนวคิดของ
จิตรลดา กุลสอนนาน (2553, น.28) ท่ีได้กล่าวว่า งานธุรการเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับหนังสือราชการท้ัง
ภายในและภายนอกเป็นงานรับ–ส่ง โต้ตอบหนังสือ เก็บหนังสือราชการ สะดวกในการค้นหา 
กระบวนการจัดเก็บเป็นระเบียบ งานเป็นปัจจุบัน ดังนั้นบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในเร่ืองของงานธุรการ
ต้องมีความขยัน เอาใจใส่รักความก้าวหน้ามีความรู้ในเรื่องระเบียบสํานักรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานเข้าใจระเบียบการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องอย่าง
ชัดเจน จึงจะสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมีปัญหาท่ีพบ เช่น ไม่มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเก่ียวกับการยืมหนังสือ การจัดทําบัตรยืมหนังสือไม่ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของประภาพร มากเสม (2553) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบงาน
ธุรการในองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว อําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ผลการศึกษาพบว่า ปัญหา
การทําลายหนังสือเอกสาร พบว่าไม่ได้มีการปฏิบัติตามระเบียบการทําลายเอกสารหนังสือราชการ 
 6.พนักงานธุรการมีปัญหาการปฏิบัติงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ด้านการทําลายหนังสือราชการพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ขาดการจัดทําบัญชีเพ่ือขอทําลายหนังสือราชการ
การดําเนินการขออนุมัติทําลายหนังสือราชการต้องผ่านผู้รับผิดชอบหลาย สอดคล้องกับแนวคิดของ
นิตยา วัฒนคุณ (2551, น.79)ที่ได้กล่าวว่า หน่วยงานธุรการถือเป็นศูนย์กลางในการบริหารและเป็น
ผู้ให้การสนับสนุนการทํางานของหน่วยงานอ่ืน การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลต่อ
ความสําเร็จขององค์การโดยตรงแต่มักประสบปัญหา เช่น ขาดการจัดทําบัญชีเพ่ือขอทําลายหนังสือ

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

 Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



421 
 

ราชการการดําเนินการขออนุมัติทําลายหนังสือราชการต้องผ่านผู้รับผิดชอบหลายซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของบรรเจิดด้วงทรัพย์(2548)ได้ศึกษาปัญหางานสารบรรณของเทศบาลตําบลโคกตูมไม่ว่าจะ
เป็นด้านการดําเนินงานสารบรรณการร่างหนังสือราชการการรับการส่งหนังสือราชการการเก็บหนังสือ
ราชการ และการทําลายหนังสือ พบว่าปัญหาหลักคือพนักงานเทศบาลระดับ ผู้ปฏิบัติขาดความรู้
ความเข้าใจและขาดคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณไว้ให้ใช้ศึกษาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานปัญหา
งานสารบรรณเป็นปัญหาท่ีสําคัญของทุกองค์กรย่ิงใหญ่มากปัญหาย่ิงมากที่พบเสมอ ดังน้ัน
ผู้บังคับบัญชาจะต้องพัฒนาเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานสารบรรณในด้านต่างๆ
มากย่ิงข้ึนโดยให้เรียนรู้จากการปฏิบัติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 
 1. จากการศึกษาด้านการจัดทําหนังสือราชการ ข้อท่ีมีปัญหาสูงท่ีสุด ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีไม่มี
ความรู้ ความเข้าใจการร่างหนังสือราชการดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์
ควรจัดทําบันทึกรายงานการประชุม โดยต้องมีสาระสําคัญและสมบูรณ์ สามารถนํารายงานการ
ประชุมมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและตรงตามสาระสําคัญของการประชุม 
 2.จากการศึกษาด้านการรับหนังสือราชการ ข้อท่ีมีปัญหาสูงท่ีสุด ได้แก่ การรับหนังสือ
ราชการทางโทรสาร เครื่องโทรสารสํานักงาน เกิดปัญหาบ่อยครั้ง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบล ใน
เขตจังหวัดนครสวรรค์ควรลดขั้นตอนการรับหนังสือราชการให้ใช้ระยะเวลาในการรับหนังสือให้น้อย
กว่าเดิม 
 3.จากการศึกษาด้านการส่งหนังสือราชการ ข้อท่ีมีปัญหาสูงท่ีสุด ได้แก่ การลงเลขท่ีทะเบียน
หนังสือส่งไม่เป็นปัจจุบัน ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ควรตรวจทาน
ความถูกต้องและความเรียบร้อยของหนังสือราชการก่อนเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและตรวจทานก่อนส่ง
หนังสือออกนอกหน่วยงาน 
 4.จากการศึกษาด้านการเก็บรักษาหนังสือราชการ ข้อท่ีมีปัญหาสูงท่ีสุด ได้แก่ ไม่มีการ
กําหนดอายุการเก็บหนังสือ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ควรจัดเตรียม
สถานที่ให้เพียงพอและความเหมาะสม ในการจัดเก็บหนังสือราชการ 
 5.จากการศึกษาด้านการยืมหนังสือราชการ ข้อท่ีมีปัญหาสูงท่ีสุด ได้แก่ จัดทําบัตรยืมหนังสือ
ไม่ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ควร
แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการยืมหนังสือ และควรจัดทําบัตรยืมหนังสือ ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 
 6.จากการศึกษาด้านการทําลายหนังสือราชการ ข้อท่ีมีปัญหาสูงท่ีสุด ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีขาด
ความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการทําลายหนังสือราชการ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขต
จังหวัดนครสวรรค์ควรต้ังงบประมาณในการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในข้ันตอนการทําลายหนังสือ
ราชการแก่เจ้าหน้าท่ี 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1.ควรศึกษาพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดและก่อให้เกิดผลดีต่อองค์การบริหารส่วนตําบล
ต่อไป  
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 2.ควรศึกษาระบบสารสนเทศเก่ียวกับงานธุรการ เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานธุรการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 3.ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพ่ือให้สามารถอธิบาย
สภาพการณ์และปัญหาการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลได้อย่างลึกซ้ึงและสามารถนําผล
การศึกษาไปใช้ได้จริงมากข้ึน 
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