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บทคัดยอ 
 การวิจัยในคร้ังน้ีมีจุดประสงคท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานดานธุรการ โดยใชกลุมตัวอยาง คือ 
บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน จํานวน 87 คน ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยการใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยวิเคราะหขอมูลดวย
การแจกแจงความถี่ แลวหาคาเฉลี่ย (�̅) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาพบวา การปฏิบัติงานดาน
ธุรการ มีความพึงพอใจการปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานการเงินมากท่ีสุด (�̅=4.22±0.49) งานพิมพหนังสือ 
(�̅=4.20±0.51) งานสงหนังสือ (�̅=4.19±0.46) งานรับหนังสือ (�̅=4.14±0.46) และงานเก็บเอกสาร 
(�̅=4.11±0.51) ตามลําดับ นอกจากน้ีท่ีผลของการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยดานสวนบุคคลกับความพึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงานดานธุรการท้ัง 6 ดาน ระหวางเพศชายกับเพศหญิง ผลปรากฏวาท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจ
ของผูปฏิบัติงานดานธุรการในงานเก่ียวกับการเงินมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยของเพศชาย (�̅=4.24±0.55)  เพศหญิง 
(�̅=4.21±0.47) ตามลําดับ ผลจากการศึกษาในคร้ังเปนขอมูลนี้นําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานดาน
ธุรการ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอไปในอนาคต 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, ผูปฏิบัติงาน, ธุรการ  
 

Abstract 

 The objectives of this research were to explore personnel satisfaction of administration. 
The sample of the study comprised 87 of academic and support personnel in Faculty of Science 
and Technology  Rajamangala University of Technology Srivijaya. The questionnaires were applied 
as research to collect data, the data was analyzed by conducting mean (�̅) and standard 
deviation (S.D). The administration cooperation showed potent toward financial is the highest 
score (�̅=4.22±0.49), typed the document (�̅=4.20±0.51), sent the documents (�̅=4.19±0.46), 
received the documents (�̅=4.14±0.46), and collected document (�̅=4.11±0.51), respectively. In 
addition, we were also comparison of personal factor with work satisfaction of administration 
cooperation in 6 topic between male and female. The result show that male and female the 
mast satisfied is finical, male (�̅=4.24±0.55), female (�̅=4.21±0.47), respectively. The results 
further support to improve and develop in administration cooperation of Faculty of Science and 
Technology.  
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บทนํา 
 การบริหารงานธุรการนับไดวาเปนบันไดขั้นแรกในการทํางานของหนวยงานตางๆ ในทุกระดับท่ีตองใชการ
สื่อสารเปนสื่อในการปฏิบัติงาน การติดตอสื่อสารประกอบดวย สาร ผูสงสารและผูรับสาร เจาหนาท่ีธุรการจะตอง
เปนสื่อในการนําสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร เพ่ือเขาสูกระบวนการปรับเปลี่ยนไปสูการทํางานตามภารกิจตอไป 
เจาหนาท่ีธุรการตองเปนผูท่ีมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางดีและมีคุณภาพ ท้ังน้ีการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ยอมตองอาศัยการทํางานของเจาหนาท่ีธุรการเปนสําคัญดังจะเห็นไดจากมีการ
กําหนดใหมีงานธุรการในทุกหนวยงาน ดังน้ันงานธุรการจึงเปรียบเสมือนกลไกท่ีสําคัญของหนวยงานท่ีจะขาดไป
หรือไมมีไมได (ประสิทธิ์  นาคปทุมสวัสดิ,์ 2527) 
 การปฏิบัติงานธุรการใหมีคุณภาพน้ัน ผูปฏิบัติงานควรมีคุณสมบัติความรูความสามารถในการอาน การ
ตีความสรุปสาระสําคัญ และมีความรู ความเขาใจ ในโครงสราง งานธุรการรูจักบทบาทภารกิจหนาท่ีของตนเองและ
มีความรับผิดชอบตอตนเองและหนวยงาน มีความสามารถในการจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของงาน 
(เอกสาร) การปฏิบัติงานธุรการตองมีความรักและศรัทธาในงานท่ีรับผิดชอบ ทํางานอยาง เต็มใจ เต็มศักยภาพ และ
เต็มเวลา 
 งานธุรการ แบงออกเปนหลายประเภท ท่ีเก่ียวของกับอาจารย บุคลากร และนักศึกษา ในแตละฝาย เปน
สายงานท่ีสนับสนุนใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ งานธุรการทําหนาท่ีเปนผูใหการสนับสนุนและบริการ
หนวยงานอื่นๆ การบริหารงานธุรการท่ีมีประสิทธิภาพยอมสงผลตอความสําเร็จโดยตรง งานธุรการน้ันมักจะ
ครอบคลุมงานดานตางๆ ไดแก งานรับหนังสือ,  งานสงหนังสือ, งานพิมพและรางโตตอบ, งานจัดเก็บเอกสารคนหา
เอกสาร, งานเก่ียวกับการเงิน และงานพัสดุ ดังน้ันผูปฏิบัติงานดานธุรการในทุกระดับตองมีความรูความเขาใจท้ังกฏ
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตอง การปฏิบัติงานธุรการจึงมีความจําเปนและขาดไมได เพราะงานดานธุรการเปน
เคร่ืองมือสําคัญท่ีจะชวยใหสามารถดําเนินงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว ซ่ึงเปนภารกิจใหเปนไปอยางราบร่ืน
และสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ประเด็นปญหาของงานธุรการ คือ ขาดบุคลากรท่ีรับผิดชอบโดยตรง ขาดการพัฒนาบุคลากรและ จัดทํา
ระบบงานเสร็จแลวแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดตามระบบงานเน่ืองจากทํางานหลายหนาท่ี ทําใหปฏิบัติงานอยางไม
ตอเน่ือง ไมสม่ําเสมอทําใหเกิดความลาชา การปฏิบัติงานจากบุคลากรท่ีรับผิดชอบทํางานหลายหนาท่ี ทําใหบางคร้ัง
เกิดการลาชาในการรายงานขอมูล บางคร้ังขอมูลท่ีไดไมตรงกับความเปนจริงทําใหประมวลผลไมไดและไมสามารถ
นําขอมูลไปใชในการบริหารงาน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
    1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานดานธุรการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยดานสวนบุคคลกับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานดานธุรการ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 3. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคแนวทางแกไขปญหาการปฏิบัติงานดานธุรการ 
 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
คนเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหการบริหารงานประสบความสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคขององคการได

อยางมีประสิทธิภาพเมื่อมีระบบการบริหารงานบุคคลดีเขาใจธรรมชาติของคนในองคการเขาใจความตองการของคน
ท้ังความตองการทางจิตวิทยาและความตองการทางสังคมและมีการจูงใจท่ีเหมาะสมก็จะทําใหบุคคลในองคการ
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถดวยความเต็มใจกระบวนการบริหารอื่นๆก็จะสามารถดําเนินการใหสําเร็จลุลวงไป
ไดดวยดีดังน้ันการกําหนดแนวทางพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคคลในองคการดวยการจูงใจไดอยางถูกตองและ
เหมาะสมจะสามารถสรางรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานของบุคคลดวยความพึงพอใจและมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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ดานความพึงพอใจ เปนปจจัยท่ีสําคัญประการหน่ึงท่ีมีผลตอความสําเร็จของงานท่ีบรรลุเปาหมายท่ีวางไว
อยางมีประสิทธิภาพ อันเปนผลจากการไดรับตอบสนองตอแรงจูงใจหรือความตองการของแตละบุคคลในแนวทางท่ี
เขาประสงค ความพึงพอใจโดยท่ัวไปตรงกับคําวาในภาษาอังกฤษวา Satisfaction 
 จรัส วิชาผง (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาระบบงานธุรการโรงเรียนบานบึงอุดม อําเภอโพนทอง 
จังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษาพบวา ระบบงานธุรการนับไดวามีความสําคัญตอการบริหารงานของสถานศึกษาเปน
อยางยิ่ง เน่ืองจากเปนปจจัยนําไปสูการพัฒนาการจัดเก็บขอมูลสําหรับนําไปใชเปนแนวทางในการนําไปใชในการ
บริหารจัดการงานธุรการเพ่ือใหการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
การศึกษาคนควาอิสระคร้ังน้ี มีความมุงหมายเพ่ือพัฒนาระบบงานธุรการโรงเรียนบานบึงอุดม อําเภอโพนทอง 
จังหวัดรอยเอ็ดใหถูกตองเปนปจจุบันและสืบคนไดงาย ใน 4 ดานคือ งานสารบรรณ งานทะเบียนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา งานรักษาความปลอดภัย และงานประชาสัมพันธ 
 ประกอบ  อาจไธสง (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานธุรการ โรงเรียนบานสายชนวน 
อําเภอปากชองจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา การพัฒนาการดําเนินงานธุรการดานงานสารบรรณและงาน
ประชาสัมพันธโรงเรียนบานสายชนวนอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา โดยใชหลักการวิจัยปฏิบัติการ(Action 
Research Principle) ดําเนินการพัฒนา 2 วงรอบ (Spiral) ใชกลยุทธการพัฒนาคือ การศึกษาเอกสาร การศึกษาดู
งาน และการนิเทศ เพ่ือพัฒนาบุคลากร ตามกรอบการศึกษา โดยไดพบสภาพการทํางานธุรการโรงเรียนดานงานสาร
บรรณ ผูบริหารใหความสนใจในการดูแลเอาใจใสตรวจสอบและใหกําลังใจแกเจาหนาท่ีนอยมากจึงสะสมปญหา
ตลอดมา การจัดทําเอกสารไมถูกตอง การรับ-สงลาชา กอใหเกิดความเสียหาย การจัดเก็บรักษาหนังสือราชการไม
เปนระบบ ไมมีระเบียบ ไมปลอดภัย ไมเหมาะสมทํางานแทนผูอื่นไมได สวนสภาพการทํางานประชาสัมพันธ
โรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษาใหความสนใจและเอาใจใสนอยเกินไป ทําใหบุคลากรภายในดวยกันและระหวาง
บุคลากรภายในกับบุคลากรภายนอกหางเหินกันเกิดความระแวงสงสัย มีทัศนคติท่ีไมดีตอกัน มีการรวมมือพัฒนา
การศึกษามากยิ่งขึ้น จึงไดนําปญหาดงักลาวมาพัฒนาการดําเนินงานสารบรรณและงานประชาสัมพันธโรงเรียนโดย
ใชกิจกรรมการศึกษาเอกสาร การศึกษาดูงาน และการนิเทศโดยการประชุมสัมมนาหรือปรึกษาหารือกัน เพ่ือใหเกิด
การพัฒนาตามกระบวนการ PAOR 2วงรอบ หลังจากการปฏิบัติกิจกรรมท้ัง 2 วงรอบแลวทําใหครูทุกคนและ
ผูเก่ียวของเร่ิมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพัฒนาในทางท่ีดีขึ้นกวาเดิมมากดังน้ี ดานงานสารบรรณ ไดมีการจัดเก็บ
หนังสือราชการเปนระบบหมวดหมู เก็บรักษาในแฟมแขวนตูเหล็ก อยางเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัยตอ
เอกสารท่ีจัดเก็บ ครูทุกคนมีความรูความเขาใจในการราง การพิมพ การจัดเก็บเอกสาร สามารถทํางานทดแทนกันได 
ตลอดท้ังมีความรวดเร็วในการดําเนินงานสารบรรณย่ิงขึ้น 
 สมหมาย  จันทะกล (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบงานธุรการโรงเรียนบานลาดใหญ อําเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพบวา สภาพกอนการพัฒนาระบบงานธุรการโรงเรียนบานลาดใหญ อําเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีการปฏิบัติงานธุรการไมเปนระบบ บุคลากรไมมีความรูความเขาใจในระบบงานธุรการ 
ขาดความถูกตอง รวดเร็ว ไมมีการตรวจสอบระบบ มีผูรับผิดชอบในการดําเนินงานเพียง 1 คน ซ่ึงไมสามารถ
ปฏิบัติงานธุรการใหเกิดความถูกตองรวดเร็วได เมื่อดําเนินการพัฒนาในวงรอบท่ี 1 ดวยกลยุทธ การประชุมกลุมยอย 
ในการศึกษาระบบ (Systems Investigation) การวิเคราะหระบบ (Systems Analysis) การอบรมปฏิบัติการ โดยมี
วิทยากรเปนผูบรรยายใหความรู และใหคําแนะนําในการลงมือปฏิบัติการออกแบบระบบ (Systems Design)และใช
กลยุทธการนิเทศภายในโดยผูนิเทศใหความรู คําแนะนํา กํากับติดตามการปฏิบัติงานในการใชระบบ (Systems 
Implementation) และการตรวจสอบ ทบทวนระบบ (Systems Review – More Efficient) และพัฒนาตอเน่ือง
ในวงรอบท่ี 2 โดยใชการนิเทศภายในเปนกลยุทธในการพัฒนา การออกแบบ และวางแผนระบบใหมโดยการแกไข
การจัดบุคลากรเขารับผิดชอบงานท่ีเหมาะสม จํานวน 2 คน มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติงาน มีขอบขายงานธุรการ
ท้ังหมด 5 หมวด คือ หมวดการจัดทําหนังสือราชการ ประกอบดวย การจัดทํา โตตอบหนังสือราชการภายนอก การ
จัดทํา โตตอบหนังสือภายใน การรางระเบียบวาระการประชุม การบันทึกการประชุม การดําเนินงานเกี่ยวกับสมุด
เย่ียม สมุด หมายเหตุรายวัน สมุดตรวจราชการ การลงทะเบียนการออกคําสั่ง การจัดทําเกียรติบัตร หมวดการรับ 
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สงหนังสือราชการ ประกอบดวย การรับ-จายไปรษณียภัณฑ การลงทะเบียนรับหนังสือราชการภายนอก การ
ลงทะเบียนสงหนังสือราชการภายนอก หมวดการเก็บรักษาหนังสือราชการ หมวดการยืม การทําลายหนังสือราชการ 
ประกอบไปดวย การยืมหนังสือราชการ การทําลายหนังสือราชการ หมวดการบริการเก่ียวกับงานธุรการ 
ประกอบดวย การจัดพิมพแบบฟอรมและเอกสารฝาย งานธุรการ การลงทะเบียนวัสดุครุภัณฑของฝายงานธุรการ 
การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานธุรการ การจัดทําสารสนเทศของงานธุรการ ปฏิคม คูมือการปฏิบัติงานธุรการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการ แผนผังการปฏิบัติงานธุรการ ทําใหการปฏิบัติงานธุรการตามขอบขายงานธุรการท้ัง 5 
หมวด 17 งาน เกิดความถูกตอง รวดเร็ว กลุมผูรวมศึกษาคนควา มีความรูความเขาใจและสามารถพัฒนาระบบงาน
ธุรการใหมีความถูกตอง รวดเร็วได โดยสรุป การพัฒนาระบบงานธุรการโรงเรียนบานลาดใหญคร้ังน้ีบรรลุตามความ
มุงหมาย อยางไรก็ตามควรนําเทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอร มาชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลและแบบฟอรม งาน
ธุรการ วิเคราะหขอมูล เพ่ือสะดวกในการคนหาและเรียกใชขอมูล มีการสรางโปรแกรมสําหรับงานธุรการ และ
นําไปใชประโยชนในการพัฒนาระบบงานธุรการใหถูกตอง รวดเร็วย่ิงขึ้น 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
การศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของผูปฏบัิติงานดานธุรการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” ผูศึกษาวิจัยไดกําหนดประชากร และกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือ บุคลากรสังกัด
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จํานวน 84 คน ไดมาจากการสุมตัวอยาง
อยางงาย (Simple random sampling) จากจํานวนบุคลากร ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด 105 คน (บุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธิ,์ 2543, 47-50) โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 สําหรับการศึกษาวจัิยเร่ืองในคร้ังน้ี ผูศึกษาวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา

คร้ังน้ี นําจํานวนดังกลาวมาหาคากลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane ดังน้ี 
 
       
   
   
 โดยท่ี  n คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง 
    e คือ ความคลาดเคลือ่นท่ียอมรับไดกําหนดใหมีคาเทากับ 0.05  
    N คือ ขนาดของประชากร  
    แทนคาประชากรในสูตร 
    n =                      105 
         1 + 105 (0.05)2 

 ดังน้ัน  จะไดขนาดของกลุมตัวอยางในคร้ังน้ี จํานวน 84 ตัวอยาง 
ขอมลูบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีจํานวน 105 คน ประกอบดวย 

 

บุคลากร จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง 
บุคลากรสายวชิาการ (อาจารย) 83  คน 67 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน (เจาหนาท่ี) 22  คน 17 คน 
         รวมท้ังสิ้น 105  คน 84 คน 
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 2. เคร่ืองมือท่ีใชในเก็บรวบรวมขอมูล 
  เคร่ืองมือวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (questionnaire) วิธีการสรางเคร่ืองมือวิจัย ผูวิจัยสรางขึ้นจากการ
เรียบเรียงเอกสารท่ีเก่ียวกับ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเหมาะสมสอดคลองกับเร่ืองท่ีทําวิจัย 
โดยจําแนกแบบสอบถามออกเปน 3 สวน คือ 
  สวนท่ี 1 แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล เปนการสอบถามขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน หนวยงานท่ีสังกัด ระดับตําแหนง สายงานท่ีรับผิดชอบ  
  สวนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจดานการปฏิบัติงาน  
  สวนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่นๆ เปนแบบสอบถามปลายเปด  
  การกําหนดใหคะแนนระดับความพึงพอใจในสวนท่ี 2 ผูศึกษาวิจัยไดกําหนดใหคะแนนการวัดเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงเปน 5 ระดับ คือ 

ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  กําหนดคะแนนเทากับ 5  
ความพึงพอใจในระดับมาก   กําหนดคะแนนเทากับ 4 
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง  กําหนดคะแนนเทากับ 3  
ความพึงพอใจในระดับนอย   กําหนดคะแนนเทากับ 2  
ความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด  กําหนดคะแนนเทากับ 1 

สําหรับกําหนดเกณฑในการแปลผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาวิจัยไดกําหนดชวง
คะแนนเฉลี่ยเพ่ือใชเปนเกณฑสําหรับการแปลผล ดังน้ี 

คาเฉลี่ย 4.50–5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 3.50–4.49  หมายถึง   ความพึงพอใจในระดับมาก 

  คาเฉลี่ย 2.50 –3.49 หมายถึง   ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.50–2.49  หมายถึง   ความพึงพอใจในระดับนอย 
 คาเฉลี่ย 1.00–1.49  หมายถึง   ความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 

  
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.1 ผูวิจัยไดดําเนินการขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม จากบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ท่ีเปนบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน โดยไดสงแบบสอบถามไปยังฝายและสาขาตางๆ 
จํานวน 105 ชุด 
  3.2 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมแบบสอบถามพรอมท้ังตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
ในการระบุเบ้ืองตนในการสุมตัวอยางผูวิจัยไดต้ังเปาหมายไว จํานวน 84 คน แตพบวามีผูตอบแบบสอบถามจริงเกิน
คาเปาหมายท่ีต้ังไว เปนจํานวนท้ังหมด 87 คน 
 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
  ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยนําแบบสอบถามใหท่ีปรึกษางานวิจัย ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) ตรวจสอบเก่ียวกับภาษาท่ีใชใหมีความถูกตอง เหมาะสมกับกลุมประชากรท่ีกําลังทําการวิจัย 
หลังจากน้ันไดนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขเพ่ือความสมบูรณย่ิงขึ้น  โดยดําเนินการวิเคราะหขอมูล  ดังน้ี 
  4.1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล โดยใชการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และรอยละ (Percentage) แลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย 
  4.2 การวิเคราะหความพึงพอใจของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยใชการหาคาเฉลี่ย (Arithmetic Means) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) แลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย 
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 5. การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  จากการวิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่ แลวหาคาเฉลี่ย (�̅) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ผลการศึกษาพบวา การปฏิบัติงานดานธุรการ มีความพึงพอใจการปฏิบัติงานเก่ียวกับดานการเงินมากท่ีสุด 
(�̅=4.22±0.49) งานพิมพหนังสือ (�̅=4.20±0.51) งานสงหนังสือ (�̅=4.19±0.46) งานรับหนังสือ 
(�̅=4.14±0.46) และงานเก็บเอกสาร (�̅=4.11±0.51) ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ผลความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานดานธุรการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

ความพึงพอใจของผูปฏิบตัิงานดานธุรการ  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

�� S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
1. งานรับหนังสือ 4.14 0.46 ระดับมาก 
2. งานสงหนังสอื 4.19 0.46 ระดับมาก 

3. งานพิมพหนังสือ 4.20 0.51 ระดับมาก 

4. งานเก็บเอกสาร 4.11 0.51 ระดับมาก 

5. งานเกี่ยวกับการเงิน 4.22 0.49 ระดับมาก 

6. งานพัสดุ 4.05 0.52 ระดับมาก 

 
 ผลของการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยดานสวนบุคคลกับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานดานธุรการท้ัง 6 ดาน 
ระหวางเพศชายกับเพศหญิง ผลปรากฏวาท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานดานธุรการใน
งานเก่ียวกับการเงินมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยของเพศชาย (�̅=4.24±0.55)  เพศหญิง (�̅=4.21±0.47) ดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานดานธุรการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ประเด็นความพึงพอใจ 
เพศ 

เพศชาย เพศหญิง 

x  S.D. x  S.D. 

1.งานรับหนังสือ 4.15 .522 4.14 .430 
2.งานสงหนังสอื 4.20 .483 4.19 .453 

3.งานพิมพหนังสือ 4.13 .491 4.08 .519 

4.งานเก็บเอกสาร 4.12 .520 4.09 .508 

5.งานเก่ียวกับการเงิน 4.24 .545 4.21 .466 

6.งานพัสด ุ 4.01 .547 4.06 .518 

 

ปญหาและอุปสรรค พบวา 
 - งานรับหนังสือ :ควรจัดลําดับความสําคัญของงานกอน –หลัง และบุคลากรยังขาดการกระตือรือลนใน
การปฏิบัติงาน จากผูรับผิดชอบ 
 - งานสงหนังสอื : การสงหนังสือยงัมีความลาชาจึงทําใหผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของขาดความกระตือรืนลนใน
การติดตามหนังสือ 
 - งานพิมพหนังสอื : บุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานจึงทําใหรับหนาท่ีหลายงานในเวลาเดียวกนั 
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 - งานเก็บเอกสาร : บุคลากรขาดความรูและทักษะในการจัดเก็บเอกสาร จึงทําใหเอกสารสูญหายและไมมี
การสงเอกสารอยางเปนระบบ 
 - งานเกี่ยวกับการเงิน : การเบิกจายมีความลาชา เน่ืองจากบุคลากรขาดความรู ความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบการเงิน 
 - งานพัสดุ : การจัดซ้ือวัสดุโครงการสอนมีความลาชาเน่ืองจากในการจัดซ้ือวัสดุมีขั้นตอนท่ีสลับซับซอนจึง
ทําใหไมสามารถซ้ือไดตามในเวลาท่ีกําหนด 

 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานดานธุรการ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จํานวน 87 คน จากการวิเคราะหผล มีความ
พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากทุกขอ สามารถแบงเปนหลายงานได ดังน้ี 
 1. งานรับหนังสือ พบวา ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอยสาม
ลําดับแรกได ดังน้ี ผูปฏิบัติงานดานธุรการมีสมุดทะเบียนคุมการรับหนังสือ อยางชัดเจนเพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงาน 
รองลงมาคือ ผูปฏิบัติงานดานธุรการมีการจัดแยกหนังสือท่ีลงทะเบียนรับสงใหสวนราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือ
ดําเนินการตอไป 
 2. งานสงหนังสือ พบวา ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอยสาม
ลําดับแรกได ดังน้ี ผูปฏิบัติงานดานธุรการมีการลงทะเบียนสงหนังสือในทะเบียนหนังสือสงตามแบบท่ีระเบียบ
กําหนดไว รองลงมาคือ ผูปฏิบัติงานดานธุรการมีสมุดทะเบียนคุมการสงหนังสือ อยางชัดเจน เพ่ือสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 3. งานพิมพหนังสือ พบวา ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอย
สามลําดับแรกได ดังน้ี ผูปฏิบัติงานดานธุรการมีการพิมพหนังสือถูกตองตามรูปแบบของทางราชการ รองลงมาคือ 
ผูปฏิบัติงานดานธุรการสามารถพิมพหนังสือราชการไดอยางถูกตอง ปฏิบัติและมีความรูความเขาใจทฤษฏีในการ
พิมพหนังสือราชการไปในทิศทางเดียวกัน 
 4. งานเก็บเอกสาร พบวา ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอยสาม
ลําดับแรกได ดังน้ี ผูปฏิบัติงานดานธุรการมีการเก็บเอกสาร หลักฐานเปนหมวดหมูและมีระเบียบชัดเจนเพ่ือความ
สะดวกในการคนหาไดงาย และรวดเร็ว รองลงมาคือ ผูปฏิบัติงานดานธุรการมีการจัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บเอกสาร
เมื่อปฏิบัติเสร็จเรียบรอย โดยมีตนฉบับและสําเนาคูฉบับสําหรับเจาของเร่ือง 
 5. งานเก่ียวกับการเงิน พบวา ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอย
สามลําดับแรกได ดังน้ี ผูปฏิบัติงานดานธุรการมีเอกสารการเบิกจายในการซ้ือวัสดุอยางชัดเจน รองลงมาคือ 
ผูปฏิบัติงานดานธุรการมีการบันทึกรายการ ทางบัญช ีการเงิน ทะเบียน หรือ รายการอื่น 
 6. งานพัสดุ พบวา ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอยสามลําดับ
แรกได ดังน้ี มีระบบการตรวจสอบเพ่ือใหความมั่นใจวามีการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑท่ีกําหนด รองลงมาคือ 
ผูปฏิบัติงานดานธุรการมีการดําเนินงานพัสดุและควบคุมดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ และมีการแจงความตองการพัสดุ
หรือขอใหจัดหา โดยระบุรายการหรือประเภทพัสดุ ปริมาณพัสดุ กําหนดเวลาท่ีตองการอยางละเอียดและชัดเจน 
 ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานดานธุรการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท้ัง 6 งาน 
ระหวางเพศชายกับเพศหญิง ผลปรากฏวา ท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานดานธุรการใน
งานเก่ียวกับการเงิน มากท่ีสุดโดยมีคาเฉลี่ยของเพศชายเทากับ (�̅=4.24)  และมีคาเฉลี่ยของเพศหญิงเทากับ 
(�̅=4.21) 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานดานธุรการ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 1. งานรับหนังสือ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากในเร่ือง ผูปฏิบัติงานดานธุรการมีสมุดทะเบียนคุมการ
รับหนังสือ อยางชัดเจน เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงาน และมีการแยกหนังสือท่ีลงทะเบียนรับสงใหสวนราชการท่ีเก่ียง
ของเพ่ือดําเนินการตอไป เน่ืองมาจากผูปฏิบัติงานดานธุรการมีการลงเวลา การลงทะเบียน และสงหนังสือท่ีไดรับเขา
มาจากภายนอก เพ่ือเปนหลักฐานทางราชการยืนยันการรับหนังสือเขาเพ่ือใหงานสารบรรณเปนระบบและปองกัน
หนังสือเอกสารราชการสูญหาย 
 2. งานสงหนังสือ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากในเร่ือง ผูปฏิบัติงานดานธุรการมีการลงทะเบียนสง
หนังสือในทะเบียนหนังสือสงตามแบบท่ีระเบียบกําหนดไว  มีสมุดทะเบียนคุมการสงหนังสือ อยางชัดเจน เพ่ือ
สะดวกในการปฏิบัติงาน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากผูปฏิบัติงานดานธุรการมีการจัดพิมพหนังสือท่ีสงออกจากสาขาฯ 
ออกไปยังหนวยงานภายในและภายนอกคณะฯ ใหเจาของเร่ืองตรวจความเรียบรอยของหนังสือรวมท้ังสิ่งท่ีจะสงไป
ดวยใหครบถวน ตามคํากลาวของจรัส วิชาผง (2548 : บทคัดยอ) ระบบงานธุรการนับไดวามีความสําคัญตอการ
บริหารงานของสถานศึกษาเปนอยางย่ิง เน่ืองจากเปนปจจัยนําไปสูการพัฒนาการจัดเก็บขอมูลสําหรับนําไปใชเปน
แนวทางในการนําไปใชในการบริหารจัดการงานธุรการเพ่ือใหการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนใหเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3. งานพิมพหนังสือ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากในเร่ือง ผูปฏิบัติงานดานธุรการมีการพิมพหนังสือ
ถูกตองตามรูปแบบของทางราชการและสามารถพิมพหนังสือราชการไดอยางถูกตอง ปฏิบัติและมีความรูความเขาใจ
ทฤษฏีในการพิมพหนังสือราชการไปในทิศทางเดียวกัน 
 4. งานเก็บหนังสือ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากในเร่ือง ผูปฏิบัติงานดานธุรการมีการเก็บเอกสาร 
หลักฐานเปนหมวดหมูและมีระเบียบชัดเจนเพ่ือความสะดวกในการคนหาไดงาย และรวดเร็ว มีการจัดทําบัญชี
หนังสือสงเก็บเอกสารเมื่อปฏิบัติเสร็จเรียบรอย โดยมีตนฉบับและสําเนาคูฉบับสําหรับเจาของเร่ือง ธุรการมีความ
ระมัดระวังในการเก็บหนังสือหรือรักษาหนังสือราชการ เพ่ือใหอยูในสภาพท่ีใชในราชการทุกโอกาส  
 5. งานเกี่ยวกับการเงิน มีความพึงพอใจอยูในระดับมากในเร่ือง ผูปฏิบัติงานดานธุรการมีเอกสารการ
เบิกจายในการซ้ือวัสดุอยางชัดเจน และมีการบันทึกรายการ ทางบัญชี การเงิน ทะเบียน หรือ รายการอื่นๆอยาง
ครบถวน 
 6. งานพัสดุ  มีความพึงพอใจอยูในระดับมากในเร่ือง ผูปฏิบัติงานดานธุรการมีระบบการตรวจสอบเพ่ือให
ความมั่นใจวามีการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑท่ีกําหนด มีการดําเนินงานพัสดุและควบคุมดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ 
หรือมีการแจงความตองการพัสดุหรือขอใหจัดหา โดยระบุรายการหรือประเภทพัสดุ ปริมาณพัสดุ กําหนดเวลาท่ี
ตองการอยางละเอียดและชัดเจน 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานดานธุรการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย“ในคร้ังน้ี ผูศึกษาวิจัยไดนําผลของการวิจัยมาพิจารณาเสนอแนะเพ่ือใหเปน
ประโยชนในการปฏิบัติงานดานธุรการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในแตละงาน ควรนําขอมูลการวิจัยท่ีได
ของแตละปมาเปรียบเทียบกันเพ่ือพิจารณาวาการทํางานของผูปฏิบัติงานดานธุรการไดมีการปรับปรุง และพัฒนา
คุณภาพของการดําเนินงานอยางไร และควรพัฒนาและปรับปรุงตอไปอยางไรในอนาคต 
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กฤตพร แซแง สายจันทร  นางสาวเพชรลดา  เรืองเพชร และนางกุนวดี  สุขเกษม ท่ีใหความชวยเหลือแนะนํา และ
ใหคําปรึกษาตลอดจนตรวจสอบความถูกตองของงานวิจัยฉบับน้ีลุลวงไปดวยดี 
 ขอขอบพระคุณ อาจารย และบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ทุกทานท่ีใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ี 
 สุดทายน้ีขอขอบคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะผูบริหาร ท่ีใหการสนับสนุนทุนวิจัย
งบประมาณประจําป 2558 ประโยชนและคุณคาจากการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาคุณบิดา มารดา ครู 
อาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน ท่ีมีสวนสนับสนุนใหผูวิจัยประสบความสําเร็จในการวิจัยคร้ังน้ีดวย 
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