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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ.1).เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ระบบงานสารบรรณ ภายใต้ค่านิยมร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .2).เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณ.ภายใต้ค่านิยมร่วมของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่จ าแนกตาม.เพศ.อายุ.ระดับการศึกษา.ประสบการณ์ในการท างาน    
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ประจ าคณะ/ศูนย์/ส านัก ที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
งานสารบรรณ จ านวน 120 คน โดยเปรียบเทียบตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน 
เครื่องมือการวิจัย.คือ.แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณ.ภายใต้
ค่านิยมร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่.มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ..865.การวิเคราะห์ข้อมูล.โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ.วิเคราะห์หาค่าสถิติ.ได้แก่.ค่าร้อยละ.ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ .T-test.และ.F-test.เมื่อพบว่า.ค่าสถิติมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 
จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มเป็นรายคู่โดยใช้วิธี Least Square Difference (LSD)  
ผลการวิจัยพบว่า.1) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณ ภายใต้ค่านิยมร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผลการศึกษา 
ในภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมาก
ล าดับแรกคือ ด้านความรับผิดชอบ โปร่งใสและตรวจสอบได้ รองลงมาคือ.ด้านการท างานอย่างมืออาชีพ 
ด้านความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ด้านความสมานฉันท์เป็นหนึ่งเดียว .และด้านความยึดมั่นถือมั่นใน
คุณธรรม.2) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณ ภายใต้ค่านิยมร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่.จ าแนกตาม 
เพศ.อายุ.ระดับการศึกษา.และประสบการณ์ในการท างาน.มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ.ในการ
ปฏิบัติงานภายใต้ค่านิยมร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: ระบบงานสารบรรณ, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, ค่านิยมร่วม  
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Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study opinions on the efficiency of the 
work system of the work documents. Under the shared values of Hatyai University 
personnel 2) to study and compare opinions on the efficiency and effectiveness of the 
work system Under the common values of Hatyai University personnel classified by 
gender, age, education level Work experience the samples were Hatyai University 
personnel at the faculty / center / office. Which has a role related to the work of 
documents, 120 people by comparing the size table of the samples of Crazy and Morgan 
the research tool is a questionnaire about the efficiency of the work of the work 
documents system. Under the shared values of Hatyai University Personnel The 
reliability is .865. Data analysis by using the program Statistical Analysis Analyze Statistics 
Including percentage, average, and standard deviation the hypothesis testing using t-test 
and F-test. When finding statistically significant differences, the average difference 
between the paired groups is tested using Least Square Difference (LSD). The results of 
the research revealed that 1) The results of the analysis of opinions of Hatyai University 
personnel on the efficiency of the work performance of the work system. Under the 
collective values of Hatyai University personnel, the overall study results and each 
aspect were at the highest level. When considering in each aspect Found that the 
aspects that are at the high level, first is Responsibility Transparency and accountability, 
followed by professional work as for readiness to change in reconciliation and in 
adherence to morality. 2) The results of comparative analysis of opinions of Hatyai 
University personnel on the efficiency of the work system Under the common values of 
Hatyai University personnel classified by gender, age, education level and work 
experience There is comment on the performance. In working under the shared values 
of Hatyai University Personnel No different. 
Keywords: E-Document, Job Efficiency, Shared Values 
 
บทน า 
 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของภาคใต้ เริ่มก่อตั้งโดยมีสถานะจาก
การเป็นวิทยาลัย.เมื่อ.พ.ศ. 2540.และได้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย.เมื่อ.พ.ศ..2546.มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่.เป็น.1.ใน.5.ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา.โดยมีพันธกิจ.“มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มุ่ง
ตอบสนองและสร้างสรรค์สังคม.โดยผลิตบัณฑิต.วิจัย.บริการวิชาการ.และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ด้วยคุณภาพของการบริหารจัดการ”.และได้ก าหนดค่านิยมร่วมเพ่ือให้บุคลากรในองค์การมีความเชื่อ และ
มีความมุ่งมั่น เป็นหลักแนวประพฤติปฏิบัติ ท าให้มีความสุขในการท างาน เอ้ืออ านวยต่อการบรรลุภารกิจ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่านิยมร่วม CHAMP 
ซึ่งสามารถอธิบายความหมายของแต่ละตัวอักษร ได้ดังนี้ .1).C:.Change.คือ.พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
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2).H:.Harmony.คือ.สมานฉันท์เป็นหนึ่งเดียว.3).A:.Accountability.คือ.รับผิดชอบ.โปร่งใส.และตรวจสอบได้ 
4).M:.Morality.คือ.ยึดมั่นถือมั่นในคุณธรรม.และ.5).P:.Professionalism.คือ.ท างานอย่างมืออาชีพ 
 ก้าวเข้าสู่ปีที่.20.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.จากปณิธานของท่านอาจารย์ประณีตดิษยะศริน.ผู้ก่อตั้ง
และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .ที่ว่า.“ดิฉันขอตั้งปณิธานไว้แน่วแน่ .ที่จะสนับสนุนสภา
มหาวิทยาลัย.ทั้งก าลังใจ.ก าลังกาย.ก าลังสติปัญญา.และก าลังทรัพย์.ที่จะให้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.ได้ผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ.เป็นปัญญาชนพร้อมด้วยคุณธรรม-จริยธรรม.เพ่ือรับใช้สังคมและประเทศชาติ.สืบไป” 
(แผนยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย. 2559 : 1) 
 การด าเนินงานตามพันธกิจและค่านิยมร่วม .CHAMP.จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคล 
ทั้งภายในและภายนอก.งานเอกสารและหนังสือเป็นจุดเริ่มต้นของการด าเนินงานทั้งปวง.งานสารบรรณ 
ฝ่ายสารบรรณและประสานงาน.ส านักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่.จะเป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบงานด้านเอกสารและหนังสือมีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่กับงานทุกฝ่าย.รับผิดชอบ 
ในการรับ-ส่ง.เอกสารและหนังสือ.เอกสารและหนังสือร่างโต้ตอบ.ชนิดและแบบเอกสารและหนังสือ.และ
การติดต่อประสานงานด้านต่าง.ๆ.ทั้งภายใน.และภายนอกหน่วยงานและได้น าเทคโนโลยีมาใช้ ท าให้
รูปแบบและวิธีการในการติดต่อสื่อสาร การรับ-ส่งเอกสารและหนังสือหรือเอกสารและหนังสือและข้อมูล
ต่าง.ๆ.เพ่ือให้การติดตาม.จัดเก็บและค้นหาเอกสารและหนังสืออย่างง่าย.สะดวกต่อการใช้งาน.ใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 ปัจจุบันจากประสบการณ์ที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติหน้าที่ ส่วนงานสารบรรณ.ฝ่ายสารบรรณและ
ประสานงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ซึ่งจะด าเนินงานเกี่ยวกับเอกสารและหนังสือจากหน่วยงานภายนอกและภายใน ซึ่งการปฏิบัติงานและการ
ประสานงานที่เกี่ยวกับเอกสารและหนังสือยังเป็น.2.ระบบ.คือ.ระบบวิธีการท าแบบ.manual.กับระบบ
อิเล็กทรอนิกส์.ซึ่งบางครั้งท าให้เกิดการท างานที่ซ้ าซ้อน.เกิดความสับสนต่อการปฏิบัติงาน.ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายรวมทั้งยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น.ส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพในการท างานมาข้ึน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณ ภายใต้ค่านิยม
ร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระบบงาน
สารบรรณ ภายใต้ค่านิยมร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณ ภายใต้ค่านิยมร่วม CHAMP ของ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.ประกอบด้วย.C.:.Change.พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง.H.:.Harmony.สมานฉันท์
เป็นหนึ่งเดียว.A.:.Accountability.รับผิดชอบ โปร่งใส.และตรวจสอบได้.M.:.Morality.ยึดมั่นถือมั่นใน
คุณธรรม.และ.P.:.Professionalism ท างานอย่างมืออาชีพ (มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 2560) และการศึกษา
และทบทวนข้อมูลจากเอกสารและหนังสือ.งานวิจัย.บทความ.และสื่อสารสนเทศต่าง.ๆ  
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

อัมพร พุ่มทอง (2557 : 119) ที่ศึกษา ปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณและเพ่ือหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนางานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าไร่ อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 
พบว่า แนวทางแก้ไข ให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ปรับการส่งหนังสือทันเวลา การเก็บหนังสือราชการ 
ที่คับแคบ เครื่องมือไม่พอ ไม่ได้มีการจัดท าบัญชีหนังสือราชการ เก็บแฟ้มไม่เป็นหมวดหมู่ แนวทางแก้ไข 
ขยายพ้ืนที่ แบ่งส่วนงานชัดเจน น าระบบคอมพิวเตอร์ใช้ในการเก็บหนังสือ วางระบบให้เป็นมาตรฐาน 
การยืมหนังสือราชการ ยืมด้วยวาจา ไม่ท าหลักฐานการยืมหนังสือ แนวทางแก้ไข การยืมหนังสือแนวทาง
เดียวกัน น าคอมพิวเตอร์ใช้ในการคุมการยืมหนังสือ การท าลายหนังสือราชการ ไม่มีการส ารวจหนังสือที่
ครบอายุเพื่อท าลาย แนวทางแก้ไข ให้ส่วนราชการส ารวจหนังสือ ที่จะท าลาย และท าบัญชีหนังสือเพ่ือขอ
ท าลาย แนวทางการพัฒนาระบบงานสารบรรณ ปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548.ซึ่งสอดคล้องกับ สุดารัตน์ โยธาวงศ์ (2559 : 227) ศึกษา การพัฒนา
ระบบงานสารบรรณ.วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.พบว่า.การพัฒนาระบบงาน
สารบรรณ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ตามล าดับขั้นตอน .การร่างหนังสือ
โต้ตอบ การพิมพ์หนังสือถูกต้องรวดเร็ว สะดวกประหยัด งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น .การรับหนังสือมีการ
จัดล าดับความส าคัญ และเร่งด่วนของหนังสือ ด าเนินการได้ทันก าหนดเวลา ส่วนการเก็บรักษาหนังสือ
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ สามารถแยกประเภทและเก็บหนังสือเข้าแฟ้มตามล าดับก่อน–หลังเลข
ทะเบียนหนังสือรับ สอดคล้องกับ อาบจิตร กอมาตย์ (2560 : 128 -129) ที่ศึกษา การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณ พบว่า  สภาพปัญหาระบบงานสารบรรณ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเชีย พบว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย พบว่า ได้ระบบ ระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณ ที่มีคุณภาพ 
ประกอบด้วย 7 เมนูในการใช้งาน ได้แก่ 1) ระบบการลงรับหนังสือ (DCS) 2) การออกเลขส่งหนังสือ 
(DDS) 3) ระบบส่งหนังสือเวียน (CDS) 4) คลังเก็บเอกสาร (AS) 5) การตั้งค่าเลขเริ่มต้นทะเบียน (SRN) 6) 
การตั้งค่าเลขรหัสหน่วยงาน (SOCN) 7)ระบบปฏิทิน (CS) และสอดคล้องกับปีเตอร์ (Peters. 2002 : 
2688 - A) ได้ศึกษา บทบาทของหัวหน้าฝ่ายธุรการในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีขนาดเล็ก และ
ยังเป็นการส ารวจทัศนคติของผู้บริหารฝ่ายวิชาการที่มีผลต่อการร่วมมือกับหัวหน้าฝ่ายธุรการ พบว่า 
อธิการบดีของสถาบันต้องใช้วิธีการท างานแบบเป็นทีม โดยอาศัยความร่วมมือกับหัวหน้างานฝ่ายบริหาร
ท่านอ่ืน ๆ และพบว่าเจ้าหน้าที่ฝายธุรการ คือ บุคลากรหน่วยหนึ่ง ที่มีอิทธิพลต่อคณะท างานด้านการ
บริหารของสถาบัน ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการจะยังไม่ได้เข้าร่วมในงานด้านวิชาการโดยตรง        แต่
หัวหน้าฝ่ายธุรการก็มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมในการวางแผนงานด้านวิชาการมาโดยตลอด ข้อเสนอแนะ
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ส าหรับการวิจัยคือ ควรมีการคัดเลือกและ จัดการฝึกอบรมให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานควรมีการ
จดัอบรมทางด้านการศึกษา และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในงานของหัวหน้าฝ่ายธุรการด้วย 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ประจ าคณะ/ศูนย์/ส านัก ที่มีบทบาทหน้าที่
เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ จ านวนทั้งสิ้น 174 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ประจ าคณะ/ศูนย์/ส านัก ที่มีบทบาทหน้าที่
เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ จ านวน 120 คน  โดยเปรียบเทียบตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และ
มอร์แกน 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณ ภายใต้ค่านิยมร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในภาพรวม และราย
ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด.(X .=.4.44,.S.D..=.0.47).เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านที่อยู่ในระดับมาก
ล าดับแรกคือ ด้านความรับผิดชอบ โปร่งใสและตรวจสอบได้.(X  = 4.48,.S.D..=.0.49).รองลงมาคือ ด้าน
การท างานอย่างมืออาชีพ.(X  = 4.46,.S.D..=.0.49).ด้านความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง.(X  = 4.43, 
S.D..=.0.53).ด้านความสมานฉันท์เป็นหนึ่งเดียว.(X .= 4.42,.S.D..=.0.53).และ ด้านความยึดมั่นถือมั่นใน
คุณธรรม.(X  =.4.41,.S.D..=.0.51).อยู่ในระดับมากที่สุดเป็นล าดับสุดท้าย ตามล าดับ 
 ด้านความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ในภาพรวม.และรายข้อ.อยู่ในระดับมากที่สุด.(X .=.4.43, 
S.D. = 0.53).เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ.พบว่า.ข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุดล าดับแรกคือ.การปฏิบัติงานของ
ท่านมีความสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร.( X  =.4.52,.S.D..=.0.57).รองลงมาคือ.ยอมรับการน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้พัฒนาระบบการปฏิบัติงานของท่าน.(X  = 4.46,.S.D..=.0.58).ยอมรับระบบการ
บริหารจัดการมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ์กิจและกลยุทธ์ขององค์กร .(X .=.4.44, 
S.D. = 0.60).ยอมรับความจ าเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง และเปิดรับระบบที่ปรึกษา การฝึกอบรมซึ่ ง
จะเป็นกลไกส าคัญที่ช่วยปรับพฤติกรรมของท่าน.( X .=.4.37,.S.D..=.0.66).และยอมรับนโยบายของ
องค์กรมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคม ในปัจจุบัน  
( X .=.4.34,.S.D..=.0.64).อยู่ในระดับมากที่สุดเป็นล าดับสุดท้าย ตามล าดับ 
 ด้านความสมานฉันท์เป็นหนึ่งเดียว.ในภาพรวม.และรายข้อ.อยู่ในระดับมากที่สุด.(X .=.4.42, 
S.D..=.0.53).เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ.พบว่า.ข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุดล าดับแรกคือ.ยอมรับในความ
แตกต่างทั้งความเชื่อ.ศาสนา.ภาษา.วัฒนธรรม.เชื้อ.ผิวพรรณ.ที่แตกต่างกันของเพ่ือนร่วมงาน.(X .=.4.50, 
S.D..=.0.60).รองลงมาคือ ท่านมักจะท างานเป็นทีม.เพ่ือแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามเป้าหมาย
ขององค์กร.( X .=.4.44,.S.D..=.0.62).ตระหนักว่าเราอยู่ร่วมในสิ่งแวดล้อมเดียวกันเราอยู่ภายใต้
มหาวิทยาลัยเดียวกัน.(X .=.4.43,.S.D..=.0.60).ยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน และมีการตัดสินใจ
ร่วมกัน.(X .=.4.37,.S.D..=.0.71).และสร้างความตระหนักเพ่ือให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์กร 
( X .=.4.36,.S.D..=.0.66).อยู่ในระดับมากที่สุดเป็นล าดับสุดท้าย ตามล าดับ 
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 ด้านความรับผิดชอบ โปร่งใสและตรวจสอบได้ .ในภาพรวม.และรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด 
( X .=.4.48,.S.D..=.0.49).เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ.พบว่า.ข้อที่อยู่ในระดับมากล าดับแรกคือ.ท่านมีความ
รับผิดชอบและสามารถตรวจสอบความรับผิดชอบต่อบุคคลหรือการกระท าสิ่งต่าง ๆ.(X .=.4.56,.S.D..=.0.56) 
รองลงมาคือ ใช้จ่ายเงินงบประมาณตามวัตถุประสงค์ตามระเบียบแบบแผนขององค์กร .( X .=.4.50, 
S.D. = 0.60) ปฏิบัติงาน ด้วยพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและ
เต็มประสิทธิภาพ.(X .=.4.47,.S.D..=.0.60) การจัดซื้อจัดจ้างต้องด าเนินการโดยโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอน.( X .=.4.46,.S.D..=.0.56) และ ท่านปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน.ด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับต่าง.ๆ.ขององค์อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด.(X .=.4.40,.S.D..=.0.60).อยู่ในระดับมากที่สุดเป็น
ล าดับสุดท้าย.ตามล าดับ 
 ด้านความยึดมั่นถือมั่นในคุณธรรม ในภาพรวม และรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด.( X .=.4.41, 
S.D. = 0.51).เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า.ข้อที่อยู่ในระดับมากล าดับแรกคือ.ยึดหลักการปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.(X .=.4.47,.S.D..=.0.58).รองลงมาคือ ยึดมั่น สนับสนุนและ ป้องกันการ
ทุจริต ในการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างการปฏิบัติงานที่โปร่งใส.และมีประสิทธิภาพ.(X .=.4.44,.S.D..=.0.62) 
สร้างส านึกในการให้บริการต่อผู้มาใช้บริการของมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงความต้องการของผู้รับบริการ
ร่วมด้วย.(X .=.4.43,.S.D..=.0.58) ท่านมีความพร้อมความรับผิดชอบและส านึกในการรับผิดชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบหมาย.( X .=.4.37,.S.D..=.0.59) และร่วมกันส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร.เพ่ือเป็น
ต้นแบบในการเรียนรู้และปฏิบัติ.(X .=.4.36,.S.D..=.0.55).อยู่ในระดับมากที่สุดเป็นล าดับสุดท้ายตามล าดับ 
 ด้านการท างานอย่างมืออาชีพ ในภาพรวม และรายข้อ อยู่ ในระดับมากที่สุด.( X .=.4.46, 
S.D. = 0.49)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่อยู่ในระดับมากล าดับแรกคือ พัฒนาและปรับปรุงตนเอง
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ.(X .=.4.58, S.D..=.0.54) รองลงมาคือ.ร่วมกัน
ท างานเป็นทีม เช่น  การประสานงานกันภายในองค์กร อย่างเป็นระบบ.(X .=.4.48, S.D..=.0.62) 
ฟังเสียงสะท้อนจากผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยอยู่เสมอ.(X .=.4.44, S.D..=.0.58) เน้นคุณภาพ และ
ประสิทธิผลของงานมากกว่าปริมาณ.(X .=.4.43, S.D..=.0.58) และสร้างความรวดเร็วในการท างาน ทั้ง
ในการปฏิบัติงานภายในและความรวดเร็วในการให้บริการต่อผู้มาใช้บริการของมหาวิทยาลัย.(X .=.4.39, 
S.D..=.0.57).อยู่ในระดับมากที่สุดเป็นล าดับสุดท้าย ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณ ภายใต้ค่านิยมร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ าแนกตาม 
เพศ.อายุ.ระดับการศึกษา.และประสบการณ์ในการท างาน.มีดังนี้ 
 1..บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่.มีเพศต่างกัน.มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ.ในการปฏิบัติงาน
ภายใต้ค่านิยมร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่.ไม่แตกต่างกัน 
 2..บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ.ในการ
ปฏิบัติงานภายใต้ค่านิยมร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .ในภาพรวม.บุคลากรมหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน.เมื่อพิจารณาเป็นด้าน.พบว่า.บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
มีความคิดเห็น.ด้านการท างานอย่างมืออาชีพ.แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3..บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่.ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานภายใต้ค่านิยมร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05.เมื่อพิจารณาเป็นด้าน.พบว่า.บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีความคิดเห็น 
ด้านความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 4..บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่.ที่มีประสบการณ์ในการท างาน.ต่างกัน.มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพ.ในการปฏิบัติงานภายใต้ค่านิยมร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่.ในภาพรวม 
บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน.เมื่อพิจารณาเป็นด้าน.พบว่า.บุคลากร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีความคิดเห็น.ด้านความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง.ด้านความยึดมั่นถือมั่น 
ในคุณธรรม.แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..05 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระบบงาน
สารบรรณ.ภายใต้ค่านิยมร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก
ที่สุด.อาจเนื่องจากบุคลากรที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานเอกสารของมหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ ให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณ.คือ.พยายามให้ท างานที่
ถูกต้อง รวดเร็วขึ้น และทันตามก าหนดเวลา และใช้ทรัพยากรทั้ง บุคคลและอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 
คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการน าเทคนิคต่าง ๆ เข้ามาใช้เพ่ือช่วยลดขั้นตอนการท างานลง เกิด
ความสะดวกมากขึ้น งานต่าง ๆ สามารถเสร็จได้ทันตามก าหนดเวลาที่วางไว้ ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อ
ผู้รับบริการสอดคล้องกับแนวคิดของกชกร เอ็นดูราษฎร์ .(2550.:.13).กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณ.หมายถึง.การสร้างผลงานหรือผลส าเร็จออกมาโดยผลงานที่ได้มีคุณค่า
มากกว่าทรัพยากรที่ใช้ไป กล่าวคือ สามารถผลิตของได้เพ่ิมสูงขึ้นกว่าเดิม โดยที่ต้นทุนไม่เพ่ิม หรือสามารถ
ผลิตของทุกอย่างได้มากเหมือนเดิม แต่มีการใช้ต้นทุนน้อยลงกว่าเดิม สอดคล้องกับผลการวิจัยของกิตติยา 
ฐิติคุณรัตน์ (2556.:.77-78).ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทซันไชน์อินเตอร์เนชันแนล 
จ ากัด พบว่า  ระดับความคิดเห็นที,.มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณ ของพนักงาน
บริษัทซันไชน์อินเตอร์เนชันแนล จ ากัด ต่อการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกวางแผนผลิตบริษัทซันไชน์
อินเตอร์เนชันแนล จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรสุดา ดุสิตรัตนกุล 
(2557.:.65).ได้ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณ ของบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ศึกษาเฉพาะกรณีของบุคลากรส่วนกลาง พบว่า บุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคล ด้านความผูกพันกับหน่วยงาน 
ด้านการท างานเป็นทีม และด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน อยู่ในระดับดีมากมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดับดี มีระดับประสิทธิภาพในการท างาน.ด้านความ
ขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในงาน และความซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของฉัตรชัย สมสุข (2559.:.22-23) ได้ศึกษา.การพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้สถาปัตยกรรมเอ็มวีซ พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
พบว่า ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี และผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้ใช้งานมีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับด ี
 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณ ภายใต้ค่านิยมร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ าแนกตาม 
เพศ  อายุ และประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน
ภายใต้ค่านิยมร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องจากบุคลากรที่มีบทบาท
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หน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานเอกสารของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่.ให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณ ภายใต้ค่านิยมร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับแนวคิดของอัครเดช.ไม้จันทร์ (2561.:.95-96) ได้ศึกษา.ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณ ของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัด
สงขลา.พบว่า.ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณ จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล พบว่า พนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลาที่มีเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน.และอายุงาน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณ ของพนักงานไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของกิตติยา  
ฐิติคุณรัตน์ (2556.:.77-78).ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทซันไชน์อินเตอร์เนชันแนล 
จ ากัด.พบว่า.ผลการเปรียบเทียบพบว่า.พนักงานที,.มีเพศและอายุงานแตกต่างกัน.มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกวางแผนผลิตโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1. ด้านความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง.บุคลากรที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงาน
เอกสารและหนังสือของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่.ต้องยอมรับนโยบายขององค์กรมีการปรับปรุงให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ.และสังคม.ในปัจจุบัน.ให้มากขึ้น.เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 2. ด้านความสมานฉันท์เป็นหนึ่งเดียว.บุคลากรที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงาน
เอกสารและหนังสือของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่.ต้องตระหนักเพ่ือให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์กร
ให้มากขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 3. ด้านความรับผิดชอบ โปร่งใสและตรวจสอบได้ บุคลากรที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการงานเอกสารและหนังสือของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ควรปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน ด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด เพ่ือให้สอดคล้องกับค่านิยม
ร่วมของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 4. ด้านความยึดมั่นถือมั่นในคุณธรรม ผู้บริหารและบุคลากรที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการงานเอกสารและหนังสือของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ควรร่วมกันส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร 
เพ่ือเป็นต้นแบบในการเรียนรู้และปฏิบัติ เพ่ือให้สอดคล้องกับค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 5. ด้านการท างานอย่างมืออาชีพ บุคลากรที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานเอกสาร
และหนังสือของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ต้องท างานด้วยความรวดเร็ว ทั้งในการปฏิบัติงานภายในและความ
รวดเร็วในการให้บริการต่อผู้มาใช้บริการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องกับค่านิ ยมร่วมของ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป  
  1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ภายใต้ค่านิยมร่วมของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 2. ควรศึกษารูปแบบงานสารบรรณ ที่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ภายใต้ค่านิยมร่วมของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
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