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การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาพฤติกรรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 2) ศกึษาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ 3) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การวิจยัครัง้นี ้คือ บคุลากรท่ีปฏิบตังิานในมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต จ านวน 332 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบสอบถาม โดยมีสมัประสิทธ์ิความเท่ียงทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.973 สถิต ิ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการวิจัยพบว่า 1) สถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ 
31-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพการท างานเป็นเจ้าหน้าท่ี และสังกัดหน่วยงาน
สนบัสนนุด้านวิชาการ 2) พฤติกรรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดสุิต กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ทกุวนั ในช่วงเวลา 8.01-12.00 น. 
เพ่ือติดตามงานเอกสาร 3) ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิต ในด้านความพึงพอใจในการใช้งาน ความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
และปัญหาในการใช้งานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 4) การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พบว่า บคุลากรท่ีมีเพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษา สถานภาพการท างานและหนว่ยงานท่ีสงักดัตา่งกนัมีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั 
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The purposes of this research were 1) to study behaviors of using electronic office 
system (e-Office) of Suan Dusit Rajabhat University 2) to study efficiency of using electronic 
office system (e-Office) of Suan Dusit Rajabhat University and 3) to compare efficiency of 
using electronic office system (e-Office) of Suan Dusit Rajabhat University. The samples of 
this research were 332 persons who work at Suan Dusit Rajabhat University. Data-gathering 
instruments were check list, rating scale and open ended questionnaires which its a 
reliability coefficient was 0.973. The statistics used for the data analyses were the 
percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way ANOVA.  

The results of this study were as follows: 1) According to characteristics of survey 
respondents, most survey respondents were female, age 31-40, education Bachelor’s 
Degree and officers of academic department. 2) For behaviors of using  
e-Office system of Suan Dusit Rajabhat University, most survey respondents used  
e-Office every day at 8.01-12.00 o'clock to follow documents. 3) For efficiency of using  
e-Office system, it is in moderate level such as satisfaction of using e-Office, ability of this 
system and problems of using   it. 4) The comparisons of efficiency of using e-Office system 
of Suan Dusit Rajabhat University were as follows: The difference of sex, ages, education, 
work status and department of personal were not affecting the efficiency of using e-Office.  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 

ระบบงานสารบรรณเป็นระบบท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานเอกสารและเป็นปัจจยัส าคญัใน
การพฒันาองค์กร ซึ่งประกอบด้วย การจดัท า การรับ การส่ง การจดัเก็บรักษา การยืมและการท าลาย
เอกสาร เพ่ือให้การค้นหา ตดิตาม สามารถท าได้สะดวกและรวดเร็วตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานระบบสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ส านกังานนายกรัฐมนตรี, 2553) ซึ่งระบบสารบรรณแบบเดิมมี
ความซบัซ้อนในการปฏิบตังิาน ท าให้เกิดความลา่ช้าและสิน้เปลืองทรัพยากร เชน่ กระดาษ และเวลาใน
การท างานเป็นอย่างมาก ดงันัน้ในหลายหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานราชการได้มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงานสารบรรณ ให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการจัดการ
เอกสารเพิ่มมากขึน้ เรียกว่า ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ซึ่งเป็นระบบท่ีประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในส านกังานเพ่ืออ านวยความสะดวก รวดเร็วในการรับ-ส่งข้อมลูข่าวสาร รวมถึง
การจดัเก็บข้อมลูในรูปแบบฐานข้อมลูซึง่จะท าให้บคุลากรในหนว่ยงานสามารถใช้ข้อมลูเหล่านัน้ร่วมกนั
ได้ ข้อมลูจะเป็นปัจจบุนัและถกูต้องเสมอ เจ้าหน้าท่ี หรือบคุลากรท่ีเก่ียวข้องสามารถบริหารจดัการผ่าน
ระบบเครือขา่ย โดยใช้เทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ตเข้ามาประยกุต์ใช้ภายในองค์กร เช่น การจดัท าบนัทึก
ข้อความ หนงัสือเวียน ท าให้บคุลากรสามารถท างานได้ทกุท่ีทกุเวลา (เดชา สพุรรณทอง, 2548) 

จากแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551-2555 ส านกังานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (2551)ได้มีการก าหนด ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย  
มีมาตรการให้ส่วนราชการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารงาน โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพฒันาระบบราชการไปสู่การปฏิบตัิท่ีมี
ประสิทธิภาพ ต้องเร่งพฒันาคณุภาพของข้าราชการ มีการปรับขัน้ตอน และวิธีการเพ่ือเข้าสู่ความส าเร็จ
ในการบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่ เพ่ือมุ่งหวงัให้มีการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่หนว่ยงานภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งหนงัสือ การติดตามสถานะงาน ให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดขัน้ตอนในการท างานท่ีซ า้ซ้อน และเป็นการประหยดัทรัพยากร เช่น ลด
การใช้กระดาษ บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ในทุกสถานท่ี ทุกเวลา  
ท่ีมีการเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งการน า ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานจะเกิด
ประสิทธิภาพได้สงูสดุ คือ บุคลากรภายในองค์กรต้องให้ความร่วมมือร่วมใจ ยอมรับการเปล่ียนแปลง
ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั 

ลกัษณะท่ีส าคญัของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คือ ช่วยลดจ านวนเอกสาร รวดเร็วและ
ประหยดัเวลา ซึ่งหากพิจารณาการด าเนินงานตามสภาพความเป็นจริงในหน่วยงานของมหาวิทยาลยั
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พบวา่ ภายในมหาวิทยาลยัในแตล่ะวนัมีการใช้เอกสารกนัเป็นจ านวนมาก ส่วนหนึ่งของเอกสารมาจาก
นอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการติดต่อจากหน่วยงานต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย เอกสารท่ีมาจาก
ภายนอกจะได้รับการลงรับท่ีหนว่ยงานกลาง เช่น กองกลาง ของส านกังานอธิการบดี จากนัน้จะจ าแนก
แยกแยะ และสง่ตอ่ไปยงัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เอกสารหลายชิน้ต้องท าการคดัลอกถ่ายส าเนาแล้วส่งตอ่ 
โดยเฉพาะการส่งกระจายเพ่ือการรับรู้หรือแจ้งเพ่ือทราบ  กองกลางหรือหน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลยัจะต้องส่งหนงัสือหรือเอกสารไปยงัหน่วยงานต่างๆ ท่ีอยู่กระจาย หรืออยู่ห่างไกล ซึ่งต้อง
ใช้เวลาในการขอสง่ข้อมลู ขณะเดียวกนั เอกสารจ านวนมากมีลกัษณะการเดินทางแบบทางเดียวและมี
ลกัษณะแจ้งให้ทราบ นอกจากนีย้งัมีเอกสารท่ีกระจายแบบหนึ่งตอ่หนึ่ง หรือหนึ่งไปหลายๆ หน่วยงาน 
โดยหน่วยงานในมหาวิทยาลยัท่ีมีจ านวนมากก็เป็นแหล่งก าเนิดเอกสารต่างๆ เช่นกัน เอกสารเหล่านี ้
อาจจะเป็นหนงัสือราชการติดต่อส่ือสาร หรือการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งใช้เอกสารเป็นตวัน า ดงันัน้
หน่วยงานทุกแห่งในมหาวิทยาลยั จะท างานในลกัษณะท่ีเป็นผู้ รับข่าวสาร และเป็นผู้สร้างข่าวสารเพ่ือ
การกระจายต่อออกไป การด าเนินการจึงเป็นการกระท าท่ีเช่ือมโยงกันอย่างทั่วถึง  (มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม,่ 2547) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ตระหนักถึงความส าคัญของการน าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการจดัการงานเอกสารของหน่วยงานให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว ประหยดั
ทรัพยากร และเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานขององค์กร ท าให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ดงันัน้ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต จึงได้น าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
เพ่ือการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยทุกคนต้องเรียนรู้การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
ประกอบด้วย การเข้าใช้ระบบ การสร้าง-สง่บนัทึกข้อความ หนงัสือออกภายนอก และการตัง้คา่เอกสาร
ตา่งๆ เป็นต้น รวมทัง้เป็นการลดขัน้ตอนการท างานท่ีไม่จ าเป็น โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับ
งานสารบรรณ มีการพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้งานให้มีความ
รวดเร็วต่อเน่ือง แก้ปัญหาได้ทนัท่วงที สามารถให้บริการสืบค้นติดตามงาน  และท่ีส าคญั คือ ช่วยลด
กระดาษ ลดพืน้ท่ีการเก็บเอกสาร ท าให้ลดคา่ใช้จา่ยของมหาวิทยาลยัได้ 

ดังนัน้เพ่ือประสิทธิภาพในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสวนดุสิต ผู้ วิจัยจึงได้ท าการศึกษาพฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต โดยการส ารวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และปัญหาในการใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อเสนอแนะในการพฒันาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน า
ผลท่ีได้จากการศกึษาวิจยัมาใช้ในการพฒันาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตอ่ไป  
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ค าถามการวิจัย 
 

1. บคุลากรของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตมีพฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตอยา่งไร 

2. บคุลากรท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพการท างานและหน่วยงานท่ีสงักดัตา่งกนั
มีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตแตกตา่งกนั
หรือไม ่
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย 
ราชภฏัสวนดสุิต 

2. เพ่ือศกึษาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดสุิต 

3. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย  
ราชภฏัสวนดสุิต ตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

         ตัวแปรต้น           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศกึษา 
- สถานภาพการท างาน 

- หนว่ยงานท่ีสงักดั 
 

ประสิทธิภาพการใช้งานระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  

1) ความพงึพอใจในการใช้งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

2) ความสามารถของระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

3) ปัญหาในการใช้งานระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พฤตกิรรมการใช้งานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ ม.ราชภฏัสวนดสุิต 
- ความถ่ีในการใช้งาน 

- ชว่งเวลาในการใช้งาน 

- ลกัษณะของการใช้งาน 
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ขอบเขตการวิจัย 
 

การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้งานระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต มีขอบเขตการวิจยัดงันี ้

1. ขอบเขตด้านเนือ้หา   
ตวัแปรต้น ประกอบด้วย อาย ุเพศ ระดบัการศกึษา สถานภาพการท างาน และหน่วยงานท่ี

สังกัด ของผู้ ตอบแบบสอบถาม และพฤติกรรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

ตวัแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิต ในประเดน็ 

- ความพงึพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 - ความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 - ปัญหาในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

2. ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากร คือ บุคลากรท่ีปฏิบตัิงานเฉพาะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งปัจจุบนัมี

จ านวนทั ง้หมด 1,945 คน  โดยประกอบด้วย อาจาร ย์  687 คน  และ เ จ้ าห น้า ท่ี  1,258 คน  
(กองบริหารงานบคุคล มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต, 2554) 

3. ระยะเวลาท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล   
  ธนัวาคม 2554 – มิถนุายน 2555 

 
สมมตฐิานการวิจัย   
 

บคุลากรท่ีมีเพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา สถานภาพการท างานและหน่วยงานท่ีสงักัดต่างกัน 
มีประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตแตกตา่งกนั 
 
ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย 
 

1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) หมายถึง โปรแกรมส าเร็จรูปด้านสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีน ามาใช้ในการรับ-ส่งหนงัสือราชการ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือการจดัเก็บเอกสารให้
อยูใ่นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกวา่ ส านกังานอตัโนมตั ิเป็นระบบบริหารส านกังานอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในส านักงาน ท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล
ข่าวสาร รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล ซึ่งจะท าให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถใช้
ข้อมลูเหลา่นัน้ร่วมกนัได้ โดยข้อมลูจะเป็นปัจจบุนัและถกูต้องเสมอ 
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2. ประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ความส าเร็จของการน าระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบตังิาน เพ่ือให้เกิดปริมาณและคณุภาพสงูสุดในการจดัการงาน
เอกสารของหน่วยงานและบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน โดยพิจารณาจากความพึงพอใจของผู้ ใช้งาน
ระบบฯ ความสามารถของระบบฯ และปัญหาในการใช้งานระบบฯ  

3. ความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ความสามารถในการน า
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในหน่วยงานด้านต่างๆ ได้แก่ การสร้าง-ส่งเอกสาร การตรวจสอบ
เอกสารเข้า-ออก การค้นหาและตดิตามงานเอกสารตา่งๆ การตัง้คา่ใช้งาน และการเลือกผู้ รับ เป็นต้น 

4. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หมายถึง บคุลากรท่ีปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี ซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องกับระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ได้ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

2. เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย  
ราชภฏัสวนดสุิตให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
 
 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิดทฤษฎีและเอกสารท่ีเ ก่ียวข้องกับพฤติกรรมและประสิท ธิภาพการใช้ระบบ 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)  มีเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงันี ้
1. ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2548 
2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
3. การน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤตกิรรมและประสิทธิภาพ 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงาน ซึ่งเป็นการ
สนบัสนุนการบริหารจดัการขององค์กร สอดคล้องกบัการบริหารราชการแนวใหม่ท่ีมุ่งเน้น ผลสมัฤทธ์ิ
และความคุ้มค่า ลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ ซึ่ง
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ได้น าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในงานสารบรรณ และก าหนดระเบียบ
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) ประกาศใช้เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2548 (ราชกิจจานุเบกษา, 2548) ในเร่ืองของ
ระเบียบวา่ด้วยการรักษาความปลอดภยัแหง่ชาตหิรือระเบียบวา่ด้วยการรักษาความลบัของทางราชการ 
โดยให้เพิ่มนิยามค าว่า อิเล็กทรอนิกส์ และก าหนดระเบียบดงักล่าว โดยได้มีการให้ความหมายของ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และกลา่วถึงกระบวนการท างานของระบบ 

ราชกิจจานุเบกษา (2548) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2548 สมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เพ่ือให้
เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในปัจจบุนัท่ีมีการปฏิบตัิงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่ง
สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวทางใหม่ท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ ความคุ้มค่า และลดขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงาน สมควรวางระบบงานสารบรรณให้เป็นการด า เนินงานท่ีมีระบบ มีความรวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ และลดความซ า้ซ้อนในการปฏิบตัิราชการ โดยให้เพิ่มนิยามค าว่า “อิเล็กทรอนิกส์” และ
ค าวา่ “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” 

อิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การประยกุต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้า คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
หรือวิธีอ่ืนใดในลกัษณะคล้ายกนั และให้ความหมายรวมถึงการประยกุต์ใช้ วิธีการทางแสง วิธีการทาง
แมเ่หล็ก หรืออปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการประยกุต์ใช้วิธีตา่งๆ 
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ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การรับส่งข่าวสารหรือหนงัสือผ่านระบบส่ือสาร
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หนงัสือราชการ คือ เอกสารท่ีเป็นหลกัฐานในราชการ (นฤทธ์ิ มยัรัตน์, 2549) ได้แก่ 
1) หนงัสือท่ีมีไปมาระหวา่งสว่นราชการ 
2) หนังสือท่ีส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือท่ีมีไปถึง

บคุคลภายนอก 
3) หนงัสือท่ีหนว่ยงานอ่ืนใดซึง่มิใชส่ว่นราชการ หรือบคุคลภายนอกมีมาถึงสว่นราชการ 
4) เอกสารท่ีทางราชการจดัท าขึน้เพ่ือเป็นหลกัฐานในราชการ 
5) เอกสารท่ีทางราชการจดัท าขึน้ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบงัคบั 
6) ข้อมลูขา่วสารหรือหนงัสือท่ีได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยทัว่ไปหนงัสือ มี 6 ชนิด คือ 
1) หนงัสือภายนอก คือ หนงัสือติดตอ่ราชการท่ีเป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑเป็น

หนงัสือตดิตอ่ระหวา่งสว่นราชการ หรือสว่นราชการมีถึงหน่วยราชการอ่ืนใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือท่ีมี
ถึงบคุคลภายนอก 

2) หนงัสือภายใน คือ หนงัสือติดตอ่ราชการท่ีเป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนงัสือภายนอกเป็น
หนงัสือตดิตอ่ภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจงัหวดัเดียวกนั ใช้กระดาษบนัทกึข้อความ 

3) หนังสือประทับตรา คือ หนังสือท่ีใช้ประทับตราแทนการลงช่ือของหัวหน้า 
ส่วนราชการระดับกรมขึน้ไป  โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกลาง  หรือผู้ ท่ีได้มอบหมาย 
จากหวัหน้าสว่นราชการระดบักรมขึน้ไป เป็นผู้ รับผิดชอบลงช่ือยอ่ก ากบัตรา 

4) หนงัสือสัง่การ 
    หนงัสือสัง่การมี 3 ชนิด คือ 

4.1) ค าสัง่ คือ บรรดาข้อความท่ีผู้บงัคบับญัชาสัง่การให้ปฏิบตัิโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ใช้กระดาษตราครุฑ 

4.2) ข้อบงัคบั คือ บรรดาข้อความท่ีผู้ มีอ านาจหน้าท่ีก าหนดให้ใช้ โดยอาศยัอ านาจ
ของกฎหมายท่ีบญัญตัใิห้กระท าได้ ใช้กระดาษตราครุฑ 

4.3) ระเบียบ คือ บรรดาข้อความท่ีผู้ มีอ านาจหน้าท่ีได้วางไว้ โดยอาศยัอ านาจของ
กฎหมายหรือไมก็่ได้ เพ่ือถือเป็นหลกัปฏิบตังิานเป็นการประจ า 

5) หนงัสือประชาสมัพนัธ์ 
 หนงัสือประชาสมัพนัธ์มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว หรือแนะแนวทาง

ปฏิบตั ิใช้กระดาษครุฑ 
5.1) ประกาศ คือ บรรดาข้อความท่ีทางราชการเผยแพร่ให้ทราบ 
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5.2) แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความท่ีทางราชการแถลงเพ่ือท าความเข้าใจในกิจกรรม
ของทางราชการ หรือเหตกุารณ์ หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชดัเจน โดยทัว่กนั 

5.3) ขา่ว คือ บรรดาข้อความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ 
6) หนงัสือท่ีเจ้าหน้าท่ีท าขึน้หรือรับไว้เป็นหลกัฐานในราชการ คือ หนงัสือท่ีทางราชการท า

ขึน้นอกจากท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น หรือหนงัสือท่ีหนว่ยงานอ่ืนใด ซึง่มิใชส่ว่นราชการหรือบคุคลภายนอก
มีมาถึงสว่นราชการ และสว่นราชการรับไว้เป็นหลกัฐานของทางราชการ มี 3 ชนิด ดงันี ้

6.1) หนังสือรับรอง คือ หนังสือท่ีส่วนราชการออกให้เพ่ือรับรองแก่บุคคล  
นิติบคุคล หรือหน่วยงาน เพ่ือวตัถปุระสงค์อย่างใดให้ปรากฏแก่บคุคลโดยทัว่ไปไม่จ าเพาะเจาะจง ใช้
กระดาษครุฑ 

6.2) รายงานการประชมุ คือ การบนัทึกความคิดเห็นของผู้มาประชมุ ผู้ เข้าร่วมประชมุ 
และมตขิองท่ีประชมุไว้เป็นหลกัฐาน 

6.3) บนัทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ ใต้บงัคบับญัชาเสนอต่อผู้บงัคบับญัชา  สัง่การแก่
ผู้บงัคบับญัชา หรือข้อความท่ีเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานระดบัต ่ากว่าส่วนราชการระดบักรม  ติดตอ่กนัใน
การปฏิบตัริาชการ โดยปกตใิห้ใช้กระดาษบนัทกึข้อความ  

สรุปตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2548 ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การรับสง่ข้อมลูข่าวสารหรือหนงัสือผ่านระบบส่ือสารด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส่วน “หนงัสือ” หมายถึง หนงัสือราชการ ประกอบด้วย หนงัสือภายนอกหนงัสือภายใน 
หนงัสือประทบัตรา หนงัสือสัง่การ ค าสัง่ ข้อบงัคบั ข้อมูลข่าวสารหรือหนงัสือท่ีได้รับจากระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบหนงัสือประชาสมัพนัธ์หนงัสือท่ีเจ้าหน้าท่ีท าขึน้หรือรับไว้เป็นหลกัฐานใน
ราชการ 

 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   
 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เป็นระบบท่ีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ส านกังานเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการจดัเก็บข้อมูลในรูปแบบ
ฐานข้อมูลซึ่งจะท าให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลเหล่านัน้ร่วมกัน ได้ โดยข้อมูลจะเป็น
ปัจจบุนัและถกูต้องเสมอ เจ้าหน้าท่ีหรือบคุลากรท่ีเก่ียวข้องสามารถบริหารจดัการผ่านระบบเครือข่าย 
โดยใช้เทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ตเข้ามาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร เช่น ระบบบริหารงานบุคคล เช่น 
ระบบการลา ระบบการเบิกคา่รักษาพยาบาล หรืออ่ืนๆ โดยในตา่งประเทศมีการใช้ระบบ e-Office กนั
มากขึน้ สามารถท างานท่ีไหนเวลาใดก็ได้ขอให้มีระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ท่ีสมบูรณ์พร้อมรับกับ
ระบบ แตใ่นเมืองไทยต้องคอ่ยๆ ปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินงานอีกหลายอย่างและปัจจุบนัหลายองค์กร
ก าลงัพฒันากระบวนการท างานขององค์กรให้เป็นระบบอตัโนมตัมิากขึน้ (เดชา สพุรรณทอง, 2548) 



9 
 

1. ความหมายของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 (2550) ให้ความหมายระบบ 

งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์หรือส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) คือ ส านักงานท่ีมีการน า
เทคโนโลยีการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ ใช้กับการบริหารจัดการ ตลอดจน 
การปฏิบตัิงานภายในส านกังานเพ่ือความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายของหน่วยงาน 
และเป็นเคร่ืองมือในการบริหารอย่างหนึ่ง ท่ีท าให้การด าเนินงานขององค์กรและการจดัการเอกสารมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ในการปฏิบตัิงานทัว่ไป งานประจ าวนั เช่น การรับ-ส่งหนงัสือราชการ และการ
จดัการเอกสาร เป็นต้น 

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2547) ให้ความหมายของระบบส านกังาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) รวมถึงระบบข้อมลูส านกังานอตัโนมตัิ ว่าเป็นระบบท่ีมีจุดประสงค์หลกั คือ 
การอ านวยความสะดวกเก่ียวกับการติดต่อส่ือสาร ระบบเช่นนีเ้ป็นการน าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้หลายๆ 
อยา่งมารวมเข้าด้วยกนั เพ่ือให้ใช้งานร่วมกนัได้ และสามารถเก็บรักษาเอกสาร และน าส่งเอกสารได้ตรง
ตามความต้องการ  

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เป็นระบบจัดเก็บส าเนาเอกสารให้เป็น 
ดิจิทลั (Digital) และสามารถเรียกดไูด้จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตทกุท่ีทกุเวลา ภายใต้
ระบบรักษาความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในมหาวิทยาลัยให้คล่องตวั สะดวก
รวดเร็ว และบรรลวุตัถปุระสงค์ในเร่ืองการส่ือสารนัน้ๆ สามารถตรวจสอบติดตามสถานะเอกสาร การ
ด าเนินเร่ืองเอกสารผา่นระบบสารบรรณโดยใช้เวลาสัน้ลง  

2. ลักษณะส าคัญของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   
ปัจจุบันการด าเนินงานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ พบว่า ภายใน

มหาวิทยาลัยในแต่ละวันมีการใช้เอกสารเป็นจ านวนมาก ส่วนหนึ่งของเอกสารมาจากนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการติดต่อมาจากหน่วยงานต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย เอกสารท่ีมาจาก
ภายนอกจะได้รับการลงรับท่ีหน่วยงานกลาง เช่น กองกลางของส านกังานอธิการบดี จากนัน้จะจ าแนก
สง่ตอ่เอกสารหลายชิน้ และต้องท าการคดัลอกถ่ายส าเนาแล้วส่งตอ่ โดยเฉพาะการส่งกระจายเพ่ือการ
รับรู้หรือแจ้งเพ่ือทราบกองกลางหรือหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลยั จะต้องส่งหนงัสือหรือเอกสารไป
ยังหน่วยงานต่างๆ ท่ีอยู่กระจาย หรืออยู่ห่างไกล ซึ่งต้องใช้เวลาในการขอส่งข้อมูล ขณะเดียวกัน
เอกสารจ านวนมากมีลกัษณะการเดินทางแบบทางเดียวและมีลกัษณะแจ้งให้ทราบ นอกจากนีย้ังมี
เอกสารท่ีกระจายแบบหนึ่งต่อหนึ่ง หรือหนึ่งไปหลายๆ หน่วยงานด้วย (คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2547;  เดชา สพุรรณทอง, 2548) 

หน่วยงานในมหาวิทยาลัยจ านวนมากเป็นแหล่งท่ีสร้างเอกสารต่างๆ เช่นกัน เอกสาร
เหล่านีอ้าจจะเป็นหนงัสือราชการติดต่อส่ือสาร หรือการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งต้องใช้เอกสารเป็น
ตวัน า ดงันัน้หน่วยงานทกุแห่งในมหาวิทยาลยั จะท างานในลกัษณะท่ีเป็นผู้ รับข่าวสาร และเป็นผู้สร้าง
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ข่าวสารเพ่ือการกระจายตอ่ออกไป การด าเนินการจึงเป็นการกระท าท่ีเช่ือมโยงกนัอย่างทัว่ถึง  กลไกท่ี
เปล่ียนจากอนาล็อกมาเป็นดจิิทลัเห็นได้ชดัว่า เอกสารท่ีเป็นกระดาษเดิมท่ีเข้ามาจากภายนอกจะได้รับ
การปรับเปล่ียนให้เป็นเอกสารดิจิทัล แล้วน ามาเก็บไว้ท่ีเซิร์ฟเวอร์ (server) กลไกท่ีส าคัญท่ีจะต้อง
กระท า คือ การแปลงเอกสารกระดาษให้เป็นเอกสารดจิิทลั โดยปกติเอกสารท่ีสร้างมกัจะสร้างด้วยเวิร์ด
โปรเซสซิ่ง (Word Processing) ซึ่งมีการเก็บเป็นไฟล์อยู่แล้ว จึงสามารถปรับปรุงให้เป็นดิจิทลัได้ทนัที 
แต่ส าหรับเอกสารท่ีเป็นกระดาษก็สามารถแปลงให้เป็นดิจิทัลได้ไม่ยากด้วยการใช้เคร่ืองสแกนเนอร์ 
แปลงเป็นรูปภาพและเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ได้เชน่กนั 

สิ่งท่ีส าคญัคือ หากเอกสารเกิดท่ีใด หรือเข้าท่ีใด หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต่อเอกสาร
หนว่ยแรกได้ด าเนินการแปลงเอกสารให้เป็นดจิิทลัได้แล้ว ขบวนการท างานในขัน้ตอ่มาจะกระท าได้ง่าย 
ทัง้การจดัเก็บ การประมวลผล การส่งต่อ หรือการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์เอกสารทุกชิน้ท่ีเป็นดิจิทลั
สามารถส่งไปบนเครือข่ายด้วยความเร็วสงู โดยเฉพาะการท างานบนเครือข่ายย่อมท าให้ลดระยะเวลา
ของการด าเนินการลงได้มาก ผู้ใช้รับ-สง่ข้อมลูได้ทนัทีทนัใด พฤตกิรรมการท างานต้องเปล่ียนแปลง งาน
ระบบส านกังานอตัโนมตัิจะประสบผลส าเร็จได้ต้องอาศยัการด าเนินการร่วมกันทัง้ระบบ ตัง้แตจุ่ดเกิด
ของเอกสารหนงัสือ จดุรับเอกสารหนงัสือต้องแปลงเอกสารให้เป็นดิจิทลั และจดัเข้าสู่ระบบส าหรับผู้ ใช้
เอกสารจะเป็นผู้ขอรับเอกสารแบบเดิมท่ีมีคนน าเอกสารมาส่งไม่ได้แล้ว จะต้องเป็นผู้ เรียกเข้าไปใน
เซิร์ฟเวอร์เพ่ือรับเอกสารมาเอง การท างานภายในองค์กรจึงต้องเปล่ียนมาเป็นแบบเชิงรุก คือ วิ่งเข้าหา
ข้อมลูขา่วสาร คือ การเรียกเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ เพ่ืออา่น น าเอกสารมาใช้ หรือคดัลอกมาด าเนินการตอ่   

การท างาน e-Office ต้องเป็นขัน้ตอน เม่ือหน่วยงานตา่งๆ ในมหาวิทยาลยัเรียนรู้และเข้าใจ
การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ดีแล้ว การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์จะแพร่หลายโดยผู้สร้างจะสร้างเพียง
ครัง้เดียว จากนัน้กระจายร่วมกันใช้ได้ทุกหน่วยงานเม่ือเอกสารภายในมหาวิทยาลัยเป็นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ การด าเนินกิจกรรมต่างๆ แบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็เกิดตามมาได้อีกหลายอย่าง เช่น วาระ
การประชมุ เอกสารประชมุเป็นอิเล็กทรอนิกส์ การท าการประชมุแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) มีการ
นดัหมายหรือส่งหนงัสือเชิญแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการด าเนินการภายในอีกหลายเร่ืองท่ีเก่ียวกับข้อมูล
ขา่วสารท่ีท างานร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงาน งาน e-Office จงึสร้างคณุคา่การท างานได้มาก 

สิ่งท่ีเดน่ชดัของการด าเนินการ e-Office คือ การท างานภายในของมหาวิทยาลยัรวดเร็วขึน้ 
การสง่เอกสารระหวา่งกนัรวดเร็วแม้จะสง่ข้ามคณะ ส านกั หรือสถาบนั ก็จะไปได้ทนัที ส่งผลในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานโดยรวมของมหาวิทยาลัย การเน้นในเร่ืองความเร็วและเวลาเป็นสิ่งท่ีได้
ประโยชน์อย่างชัดเจน การจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัยจึงดีขึน้ มีการจัดหมวดหมู่และเรียกใช้
เอกสารย้อนหลงัได้ง่ายขึน้ ระบบการค้นหาเอกสารจะท าให้เข้าถึงเอกสารในรายละเอียดได้มากขึน้ 
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3. ขัน้ตอนการท างานของ e-Office 
การท างานของ e-Office ต้องเป็นขัน้ตอน เม่ือหน่วยงานตา่งๆ ในองค์กรเรียนรู้และเข้าใจ

การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ดีแล้ว การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถกระจายใช้งานร่วมกนัได้ทกุ
หน่วยงาน การด าเนินกิจกรรมต่างๆ แบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็จะพัฒนาอีก เช่น การก าหนดวาระการ
ประชุม และการสร้างเอกสารประชุมเป็นอิเล็กทรอนิกส์ มีการนัดหมายส่งหนังสือเชิญด้วยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนัน้การด าเนินงานภายในองค์กรมีการท างานร่วมกนั เช่น การจองห้องประชุม 
การนดัหมายระหวา่งกนัการโต้ตอบเอกสาร การเรียกค้นข้อมลู ตลอดจนการจดัท ารายงานตา่งๆ เพ่ือให้
องค์กรเข้าสู่ส านักงานอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบเป็นขัน้ตอน ซึ่ง
ประกอบด้วย (เดชา สพุรรณทอง, 2548) 

1) การเตรียมการด้านโครงสร้างพืน้ฐาน เป็นการสร้างโครงข่ายคอมพิวเตอร์ให้เข้าถึง
หน่วยงานทุกแห่งอย่างทัว่ถึง ส่งเสริมให้มีการใช้งาน การต่อเช่ือมโยง เน้นการฝึกอบรมบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถใช้ระบบส่ือสารอย่างง่ายได้ เช่น ใช้รับ-ส่งอีเมล ส่งข้อมูลพืน้ฐานประกอบอีเมล
สร้างโฮมเพจของตนเอง ใช้งานการพูดคยุผ่านเครือข่ายได้ ขัน้ตอนแรกของการด าเนินงานขององค์กร
โดยเน้นให้มีการสร้างโฮมเพจในระดบัหน่วยงานทุกหน่วยงาน ระดบับุคคลต้องมีโฮมเพจส่วนบุคคล 
กระจายฐานความรู้ด้านไอทีในองค์กร 

2) การด าเนินการ e-Office แบบให้ข้อมูลทางเดียว จะเห็นว่างานสารบญัขององค์กร
พบวา่ มีงานท่ีต้องเวียนข้อมลูหรือให้ข้อมลูเป็นจ านวนมาก การให้ข้อมลูอยา่งทัว่ถึงบนเครือข่าย การส่ง
หนงัสือประกาศ การประชาสมัพนัธ์ การให้ข้อมลูกบับคุลากร การฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร เป็นต้น 

3) การท ารายการย่อย (Transaction processing) งานองค์กรมีระดบัส านกังานหลาย
อย่างท่ีท าในระดบัรายการย่อยแบบออนไลน์ เช่น งานการเงิน การขออนุมตัิเบิกจ่ายวสัด ุงานบริการ
การขาย โดยรูปแบบการด าเนินงานเน้นท่ีระบบออนไลน์ 

4) การด าเนินการแบบ Peer to Peer เม่ือส านกังานในระดบัย่อยของหน่วยงานมีความ
พร้อมและก้าวเข้าสู ่e-Office ได้ดีแล้ว การพฒันาขัน้สดุท้าย คือ ให้แตล่ะหน่วยงานเช่ือมโยงถึงกนัและ
ท างานร่วมกันได้ในระดบัท่ีเป็นเคร่ืองจกัรท างานร่วมกับเคร่ืองจกัรโดยตรง มีการส่งข้อมูลเข้าหากัน
อยา่งเป็นระบบอตัโนมตั ิ
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การน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ตระหนกัถึงความส าคญัของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารจัดการและให้บริการแก่ผู้ มารับบริการให้ เกิดความสะดวกรวดเร็วและทั่วถึง เพ่ือเพิ่ม
ศกัยภาพการท างานในองค์กร จึงน าระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ 
มาใช้ในการบริหารจดัการองค์กร โดยการเช่ือมโยงทุกระบบสารสนเทศขององค์กรเป็นระบบ e-Office 
เพียงหนึง่เดียว ในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ e-Office มาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ จึง
เช่ือได้ว่าจะได้รับประโยชน์จากหลักการลดทัง้ 7 ประการ (7 P-lesses) ของระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ระบบนีอ้ยา่งมีประสิทธิผล ได้แก่  

1) Paperless การลดการใช้กระดาษ ด้วยการใช้ระบบ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Document) และลายเซ็นดิจิทลั (Digital Signature) แทนการลงนามบนกระดาษตามมาตรฐาน  
TH e-GIF  

2) Processless การลดขัน้ตอนและเพิ่มความเร็วด้วยการเช่ือมต่อทุกระบบ รวมทัง้เห็นการ
ท างานของทกุขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้อง ได้อยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได้ทนัที  

3) Placeless การลดการซือ้อุปกรณ์ส านักงานและสามารถท างานได้จากทุกท่ีผ่านระบบ
เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต  

4) Pollutionless การลดการใช้หมกึพิมพ์เอกสารและกระดาษในการปฏิบตังิาน  
5) Powerless การลดการใช้รถยนต์และน า้มัน เพราะเป็นระบบท่ีสามารถบันทึกเวลา 

เข้า– ออก จงึสามารถท างานได้ทกุท่ีเสมือนมาท่ีท างานท่ีส านกังาน  
6) Peopleless การลดจ านวนคนท างานในแตล่ะขัน้ตอนและลดความผิดพลาดได้  
7) Paymentless การลดค่าใช้จ่ายส านกังาน เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ และเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

เป็นต้น 
ขัน้ตอนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสามารถสร้าง-ส่งบันทึก

ข้อความ หนงัสือสง่ภายนอก ใบค าสัง่ จดัการหนงัสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ค้นหาและติดตามงานเอกสาร
ตา่งๆ ได้ ซึง่มีขัน้ตอนการใช้งาน ดงันี ้

1) ผู้ ใช้สามารถเข้าสู่โปรแกรมผ่านทาง URL http://eoffice.dusit.ac.th จะปรากฏหน้าจอ 
Login ดงัภาพท่ี 2.1 
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ภาพท่ี 2.1 ระบบ e-Office ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

 
2) เม่ือผู้ใช้ท าการ Login เพ่ือเข้าสูร่ะบบจะปรากฏหน้าจอการเข้าสูร่ะบบ ดงัภาพท่ี 2.2 

 
ภาพท่ี 2.2 การเข้าสูร่ะบบ e-Office ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

 
3) การใช้งานระบบเอกสารเข้า-ออก จะมีเมนูด้านข้างท่ีปรากฏรายการเอกสารเข้า 

เอกสารออก เอกสารท่ีเกินก าหนด และเอกสารรอด าเนินงาน เป็นต้น เม่ือเลือกเมนูเอกสารเข้า (ปกติ) 
จะแสดงเอกสารท่ีเข้ามาหาผู้ ใช้งาน ซึ่งเอกสารท่ีส่งเข้ามา จะแสดงสญัลกัษณ์ต่างๆ ชัน้ความลบั ชัน้
ความเร็ว และสถานะของเอกสาร เป็นต้น ดงัภาพท่ี 2.3 
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ภาพท่ี 2.3 หน้าจอแสดงรายการเอกสารเข้า 

 
4) การสร้าง-สง่เอกสาร จะมีเมนดู้านข้างท่ีปรากฏรายการเอกสารทัว่ไป เช่น บนัทึกข้อความ 

หนงัสือสง่ภายนอก และใบค าสัง่ เป็นต้น จากนัน้จงึเลือกค าสัง่สร้างเอกสารใหม ่จะปรากฏดงัภาพท่ี 2.4 

 
ภาพท่ี 2.4 หน้าจอแสดงการสร้างเอกสาร  

 
นอกจากนัน้ผู้ ใช้ยงัสามารถติดตามเอกสาร ค้นหาเอกสาร และตัง้ค่าการใช้งานต่างๆ ได้ 

เชน่ การตัง้คา่เอกสาร การตัง้คา่การลงนาม การตัง้เส้นทางเดินเอกสาร และระบบความปลอดภยั  เป็น
ต้น 
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การประยุกต์ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
      ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบท่ีมีจุดประสงค์หลัก คือ การอ านวย  

ความสะดวกเก่ียวกบัการตดิตอ่ส่ือสาร ซึ่งน ามาประยกุต์ใช้ในงานตา่งๆ (ศรีศกัดิ์ จามรมาน, มปป.) ได้
ดงันี ้

1) ภาพอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Images) มีการสร้างระบบการจัดการภาพ 
อิเล็กทรอนิสก์ (Electronic Imaging Management System: EIM) เพ่ือจดัเก็บเอกสาร รวมทัง้ภาพถ่าย 
ใบแจ้งหนี ้และประวตัิส่วนบุคคล บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเรียกใช้งานได้อย่างทนัที ระบบดงักล่าว 
ต้องใช้เคร่ืองสแกนเนอร์ท่ีมีความเร็วและสามารถแสดงผลของภาพท่ีมีความละเอียดสูงเพ่ือแปลง
เอกสารให้ไปอยู่ในรูปของดิจิทลั ท่ีสามารถเก็บข้อมูลจ านวนมาก ซึ่งยงัมีโปรแกรมท่ีสามารถบีบอัด
ข้อมลูเพ่ือจดัเก็บได้ รวมทัง้ต้องมีเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer) ท่ีแสดงผลการพิมพ์ภาพท่ีมี
คณุภาพ ระบบนีมี้กระบวนการแปลงให้เป็นกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ ดงันี ้ 

1.1) Image Processing เป็นการสแกนกระดาษเพ่ือเปล่ียนให้เป็นภาพ ให้สามารถ
จดัเก็บในฐานข้อมลูเพื่อเรียกใช้ตอ่ไป  

1.2) Image Workflow เป็นการสแกนกระดาษและส่งต่อในรูปแบบ ของ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้พนกังานท างานแตล่ะกระบวนการให้เสร็จ  

1.3) Image Enabling เป็นการสแกนกระดาษและส่งเวียนภายในบริษัท หลังจากนัน้
จะใช้โปรแกรม Optical Character แปลงให้เป็นข้อความในรูปแบบของรหสั ASCII  

2) ส านักงานเสมือนจริง (Virtual Office) เป็นการติดต่อโดยการใช้อุปกรณ์ส่ือสาร
โทรคมนาคม เพ่ือให้สามารถท างานท่ีบ้าน เช่น การสร้างส านกังานเสมือนจริงเพ่ือให้พนกังานท่ีต้อง
เดินทางบ่อยๆ มาประชุมร่วมกัน และให้พนักงานท างานท่ีบ้านโดยการติดต่อส่ือสารกับบริษัทผ่าน
ระบบเครือข่ายระยะไกล อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างส านกังานเสมือนจริง ได้แก่ คอมพิวเตอร์แบบพกพา 
โมเดม็ (MODEM) โทรศพัท์เคล่ือนท่ี เคร่ืองโทรสาร และโปรแกรมท่ีช่วยจดัการกระบวนการท างานและ
การตดิตอ่ส่ือสารระยะไกล  

3) กระบวนการปฏิบตัิงานอัตโนมัติ (Work-flow Automation) การสร้างกระบวนการ
ปฏิบัติงานอัตโนมัติเป็นความพยายามในการปรับปรุงความพอใจของลูกค้า โดยใช้คอมพิวเตอร์  
ในการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานและการผลิตแต่ละวัน รวมทัง้การประสานงานกับ  
การปฏิบตัิงานของหน่วยต่างๆ ภายในบริษัท ระบบนีส้ามารถเพิ่มความสามารถในการประสานงาน
และควบคมุการไหลเวียนของกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตและกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจ
นอกจากนีย้งัช่วยให้พนกังานสามารถก าหนดขัน้ตอน การปฏิบตัิงานของแตล่ะหน่วยงาน และปฏิบตัิ
ตามขัน้ตอนท่ีก าหนดขึน้ได้  

4) การบริหารจดัการงานเอกสาร (Document Management) เป็นการแยกกลุ่มของบริการ
ท่ีสามารถให้ผู้ ใช้งานติดตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถติดตามและเรียกข้อมลูมา
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ใช้อย่างรวดเร็ว ระบบการบริหารงานเอกสารท่ีซบัซ้อนสามารถจดัการเอกสารจากระบบงานตา่งๆ  ของ 
บริษัทได้ทัง้หมด ระบบนีมี้ 3 องค์ประกอบ คือ  

4.1) การสร้างเอกสาร (Document Creation) ระบบการจดัการเอกสารท่ีมีคณุภาพ
จะต้องมีการเขียนโปรแกรม ท่ีสามารถบรูณาการงานจากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ ได้โดยง่าย  

4.2) การจดัเก็บและจดัเส้นทางเดินของเอกสาร (Document Storage and Routing) 
ระบบนีต้้องการโปรแกรมท่ีสามารถจดัเก็บและเข้าถึงเอกสาร ติดตามสถานะของเอกสารและก าหนด
ความปลอดภยัของข้อมลู  

4.3) การเรียกใช้และจัดการเอกสาร (Document Retrieve and Manipulation) 
สามารถเรียกเอกสารเพ่ือพิมพ์ได้อยา่งสมบรูณ์  

5) การขายสินค้าอตัโนมตัิ (Sale Force Automation) เป็นการออกแบบเพ่ือควบคมุการ
ขายสินค้าอตัโนมตัิ เพ่ือให้พนกังานขายสามารถติดตามยอดขาย ค าขอบริการจากลกูค้า และข้อมลูท่ี
เก่ียวข้องกบังานขายสินค้า  

6) การบริการลูกค้า (Customer Service) เป็นการจัดท าข้อมูลเก่ียวกับลูกค้าและ 
การปรับปรุงรายการสินค้า ซึ่งประกอบด้วย ฐานข้อมูลลูกค้าและระบบท่ีสามารถท าให้พนักงาน
สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้  

7) ระบบบรูณาการ (Integrated System) เป็นการออกแบบระบบท่ีบรูณาการเพ่ือสร้าง
ความเช่ือมโยงความต้องการของลูกค้าและบริษัท ของระบบการขายและการตลาด ท่ีเช่ือมโยงการ
ให้บริการลูกค้าและการจัดการของบริษัท ได้แก่ ระบบบัญชี ระบบการผลิต ระบบการสั่งซือ้ และ
ฐานข้อมลูลกูค้า 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤตกิรรมและประสิทธิภาพ 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤตกิรรม 
1) ความหมายของพฤตกิรรมการปฏิบตังิาน 

ศริิวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า พฤติกรรมของบคุคลจะก าหนดบุคลิกภาพ 
(Personality) และประสบการณ์ในการเรียนรู้ได้ พฤติกรรมของบคุคลโดยทัว่ไปมีผลมาจากปัจจยัหรือ
ตวัแปรต่างๆ มากมาย เช่น ความสามารถ (Ability) การเรียนรู้ (Learning) และภูมิหลังของบุคคล 
(Biographical Characteristics) เป็นต้น โดยปัจจยัเหล่านีมี้ผลกระทบตอ่ผลการท างานและความพึง
พอใจของพนกังาน  

พรพรรณ อุ่นจนัทร์ (2543) ให้ความเห็นว่า ตวัแปรท่ีมีผลโดยตรงต่อความส าเร็จของ
องค์กร คือ พฤติกรรมการท างานของคนในองค์กรท่ีมีพฤติกรรมอยู่ 3 ประการด้วยกันท่ีองค์กรจะต้อง
ได้รับการตอบสนองตอบจากคนในองค์กร เพ่ือท าให้องค์กรนัน้มีประสิทธิภาพ คือ 
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ประการแรก องค์กรต้องมีความสามารถในการสรรหาและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากร 
ด้านคนท่ีมีคณุภาพ ซึ่งหมายความว่า นอกเหนือจากกระบวนการสรรหา บรรจแุต่งตัง้บุคคลเข้าไปใน
ระบบแล้ว องค์กรยงัต้องสามารถรักษาบุคคลท่ีมีคณุค่าเหล่านัน้เอาไว้ ด้วยการจัดระบบรางวลัตอบ
แทนให้เหมาะสมกบัผลงานและสนองตอบความต้องการของแตล่ะบคุคลให้ได้ด้วย 

ประการท่ีสอง องค์กรจะต้องมีความสามารถในการท่ีจะท าให้พนักงานในองค์กร
ปฏิบตัิงานท่ีเช่ือถือได้ตามบทบาทท่ีก าหนดไว้และปฏิบตัิตามงานท่ีได้รับมอบหมายดีท่ีสุด  อย่างเต็ม
ความสามารถด้วยความเตม็ใจและปฏิบตังิานเฉพาะอย่างเฉพาะบทบาทของตนตามความรับผิดชอบ 

ประการสุดท้าย นอกจากการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบและตามบทบาทแล้ว
พนักงานต้องมีพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์ โดยเฉพาะเม่ือเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้า หรือในโอกาส
พิเศษ เพราะการบรรยายลักษณะงานจะเป็นการเพียงแนวทางทั่วๆ  ไป เก่ียวข้องกับข้อพึงปฏิบตัิท่ี
เก่ียวกับงานเท่านัน้ บุคคลจึงต้องสามารถตดัสินใจปฏิบตัิตามท่ีตนเองเห็นสมควรว่าดีท่ีสุดส าหรับ
องค์กร ดงันัน้องค์กรท่ีดีต้องพยายามสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีเอือ้อ านวยต่อการท่ีพนกังานไม่
เพียงแต่ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีเท่านัน้ แต่ต้องรับผิดชอบต่อการคิดและการกระท าในทางท่ีริเร่ิม
สร้างสรรค ์

2) ความส าคญัของพฤตกิรรมบคุคลตอ่องค์กร 
  การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรเป็นการศึกษาตามแนวพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งให้

ความส าคัญกับระบบจิตสังคม โดยใช้วิ ธีการทางวิทยาศาสตร์มาศึกษาพฤติกรรมของบุคคล  
ผลการศกึษาได้ชีใ้ห้เห็นพฤตกิรรมของบคุคลในองค์กรท่ีส าคญั ดงันี ้ 

2.1) บุคคลไม่ได้ถูกจงูใจด้วยสิ่งจงูใจทางด้านเศรษฐกิจเท่านัน้ แตจ่ะถกูจูงใจด้านสงัคม
และจิตวิทยาด้วย โดยเฉพาะด้านความรู้สกึและทศันคตขิองบคุคล 

2.2) กลุ่มงานท่ีไม่เป็นทางการมีบทบาทส าคัญในการก าหนดทัศนคติและผลการ
ปฏิบตังิานของคนงานแตล่ะคน 

2.3) ความพอใจท่ีเพิ่มขึน้ของคนงานจะท าให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึน้ 
2.4) การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะช่วยยกระดบัการติดตอ่ส่ือสารในองค์กร และเพิ่มความ

รับรู้ของบคุคลในองค์กร 
3) ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมการท างานของบคุคล  
   ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมการท างานของบคุคล  มีดงันี ้

3.1) บุคคล บุคคลมีลักษณะและคุณสมบตัิเฉพาะตวัแตกต่างกันไป โดยจะมีผลต่อการ
แสดงออกของพฤตกิรรมแตกตา่งกนัไปด้วย ปัจจยัในตวับคุคล ได้แก่ 

3.2.1) ความถนดั เป็นความสามารถเฉพาะบคุคลซึง่มีความช านาญในเฉพาะด้านท่ี
ไมเ่หมือนกนั ถ้าเราสามารถทดสอบความถนดัของบคุคลได้ก็จะมอบหมายงานให้เหมาะกบับคุคลนัน้ 
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3.2.2) ลกัษณะทางบคุลิกภาพ เป็นส่วนประกอบท่ีเป็นโครงสร้างในลกัษณะรวมกนั
ของคนนัน้ ท าให้ลกัษณะนิสยัการแสดงออกแตกตา่งกนัไป 

3.2.3) ลักษณะทางกายภาพ เป็นความแตกต่างทางความสามารถทางด้าน
กายภาพ บคุคลท่ีแข็งแรงยอ่มเหมาะกบังานในลกัษณะหนึง่แตกตา่งจากคนท่ีหน้าตาสวยงาม 

3.2.4) ความสนใจและการจงูใจ เป็นความสนใจของแตล่ะคนท่ีไม่เหมือนกนั ความ
สนใจเป็นแรงผลกัดนัให้บคุคลเลือกงานตามความพอใจด้วย 

3.2.5) อาย ุเพศ และวยัตา่งๆ มีผลตอ่การท างาน เด็กย่อมไม่เหมาะแก่การท างานท่ี
จ าเจ และต้องใช้แรงงานหนกั หญิงและชายมีลกัษณะของงานท่ีแตกตา่งกนับ้าง 

3.2.6) การศกึษามีส่วนในการคดัเลือกงานท่ีแตกต่างกัน ผู้ช านาญการเฉพาะย่อม
ต้องการผู้ ท่ีผา่นการฝึกอบรมด้านนัน้ๆ มิฉะนัน้ก็ไมอ่าจจะกระท าได้ 

3.2.7) ประสบการณ์ การเคยเรียนรู้งานมาก่อนย่อมมีความช านาญในงานนัน้ งาน
บางอย่างจึงระบุจ านวนปีท่ีเคยท างานก่อนจะรับเข้าท างาน สิ่งเหล่านีท้ าให้มนุษย์มีความแตกต่างกัน
มาก และมีผลตอ่การท างานและเลือกงานอยา่งมากด้วย 

3.2) สภาพแวดล้อม เป็นสถานการณ์ภายนอก มีผลต่อการแสดงออกสภาพแวดล้อม
แบง่เป็น 2 ปัจจยั คือ 

3.2.1) ปัจจยัท่ีเก่ียวกับงาน วงการธุรกิจอุตสาหกรรมมีงานในลกัษณะแตกตา่งกัน
มาก งานบางงานอยู่ในส านักงาน เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับเอกสารสิ่งพิมพ์ บุคคลท่ีนิยมงานในห้อง
ท างานปรับอากาศ สถานท่ีโอ่อ่า มีความสะดวกสบายจะเป็นเคร่ืองจูงใจให้ท างาน แต่งานบางอย่าง
เป็นงานภายนอกอาคาร เช่น การคุมการก่อสร้าง การคุมงานขุดและเจาะเป็นงานท่ีท้าท าย
ความสามารถการแก้ปัญหา และในบางครัง้ก็เส่ียงอันตราย มีบุคคลบางคนก็สนใจเช่นกัน ลักษณะ
เก่ียวกบังานจงึแยกออกได้ดงันี ้

- วิธีการท างาน เป็นระบบของการท างานว่ามีขัน้ตอนอย่างไร ต้องติดต่อ
ประสานงานกับบุคคลใดบ้าง งานมีความยากง่ายเพียงใด เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการท างาน ความ
คลอ่งตวัของการท างานอยูท่ี่อปุกรณ์ท่ีชว่ยในการผอ่นแรงวา่มีความสะดวกสบายเพียงใด 

- การจัดบริเวณสถานท่ีท างาน ท่ีท างานคับแคบ อากาศร้อนอบอ้าว มี
ผลกระทบตอ่การท างานของบคุคล การจดัสวน จดับริเวณท่ีท างานมีส่วนจงูใจให้บุคคลรักและท างาน
ลกัษณะทางกายภาพของสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น ความสะดวกสบายทางคมนาคม การป้องกันอุบตัิเหตุ
และอนัตรายท่ีเกิดขึน้ 

3.2.2) ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัองค์กร มีผลตอ่การตดัสินใจท างานในทางอ้อม คือ ลกัษณะ
ขององค์กร เป็นลักษณะของสถานท่ีท างาน หากเป็นงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคลท่ีสนใจท างาน
เพราะความมัน่คง มีสวัสดิการ หากเป็นโรงงานอุตสาหกรรมก็หวงัเร่ืองรายได้ ชนิดของการฝึกอบรม
และการบงัคบับัญชา เป็นการพิจารณาสายงานว่ามาล าดบัขัน้ตอนมากน้อยเพียงใด ต้องผ่านการ
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ฝึกอบรมมากเพียงใด ผู้ บังคับบัญชาเป็นลักษณะใด ชนิดของเคร่ืองจูงใจ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส 
สวสัดกิารอ่ืนๆ มีผลตอ่การตดัสินใจการท างานเช่นเดียวกนั สภาพแวดล้อมในสงัคม ธุรกิจอตุสาหกรรม
นัน้มีฐานะอยา่งไร ในสงัคมเป็นท่ียอมรับของบคุคลในวงการนัน้หรือไม ่มีความนา่เช่ือถือหรือไม่ 

ปัจจยัทัง้ทางด้านบคุคล และสภาพแวดล้อมมีผลต่อการตดัสินใจของพนกังานในการ
เลือกงาน ข้อเท็จจริงเหล่านี ้เป็นสิ่งท่ีนกับริหารงานบุคคลท าความเข้าใจว่า ปัจจยัใดมีอิทธิพลต่อคน
ชนิดใดและมากน้อยเพียงใด บุคคลยงัอาจให้ความสนใจในปัจจยัท่ีแตกต่างกันไปตามกาลเวลาและ
โอกาสอีกด้วย การพิจารณาถึงตวัแปรด้านสภาพแวดล้อมก็ดี ด้านบุคคลก็ดี ควรจะพิจารณาในเชิง
ระบบ เพราะแตล่ะสว่นมีผลตอ่การท างานและมีบทบาทตอ่งานในหนว่ยงานด้วย 

2. แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพ 
1) ความหมายของประสิทธิภาพ 

นักวิชาการและนักบริหารหลายท่านได้แสดงทัศนะเก่ียวกับความหมายของค าว่า
ประสิทธิภาพ แตกตา่งกนัออกไป ดงันี ้

ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้ให้ความหมายของค าว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง 
ความสามารถท่ีท าให้เกิดผลในการท างาน 

บรรยงค์ โตจินดา (2545) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การจดัการท่ีมี
องค์ประกอบ 3 ประการ  คือ ท างานให้เป็นผลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ มีความประหยดัทัง้
เงินและทรัพยากรตา่งๆ และผู้ปฏิบตังิานมีความพงึพอใจ 

ประเวศน์ มหารัตน์กุล (2542) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การใช้คน
น้อยกว่างาน แต่สามารถท างานให้ส าเร็จไม่ว่าจะเป็นการบรรลุความส าเร็จในรูปแบบของภารกิจ 
นโยบาย เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ก็แล้วแต่ ผลงานท่ีส าเร็จได้ใช้คนและทุนพอดีกับงาน และยิ่ง
ผลงานท่ีส าเร็จได้ใช้คนและทนุต ่ามากเทา่ใด ยิ่งถือวา่เกิดประสิทธิภาพได้มากเทา่นัน้ 

สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการด าเนินงานด้านต่างๆ ให้ส าเร็จ
ลลุว่งตามจดุมุง่หมายท่ีวางไว้ โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์มากท่ีสดุ 

2) การวดัประสิทธิภาพ 
การวดัประสิทธิภาพเป็นการวดัความสามารถท่ีท าให้เกิดผลการใช้งาน และใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรท่ีมีจ ากัดและมีคณุค่าให้เป็นประโยชน์ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ การวดัประสิทธิภาพของ
องค์กร แบง่เป็น 4 วิธี ดงันี ้(พิทยา บวรพฒันา, 2541) 

2.1) ความสามารถในการบรรลเุป้าหมายและประสิทธิภาพ ควรวดัได้จากความสามารถ
ขององค์กรในการด าเนินงานให้บรรลเุป้าหมาย ใช้วิธีวดัประสิทธิผลขององค์กรได้ ก็ตอ่เม่ือลกัษณะของ
องค์กรและเป้าหมายมีลกัษณะตามข้อสนันิษฐาน คือ องค์กรมีเป้าหมายท่ีแท้จริง มีปริมาณไม่มากจน
เกินความสามารถท่ีเราจะวดัได้ สามารถมองเห็นและเข้าใจเป้าหมาย เหล่านัน้ ตลอดจนสามารถวดัได้
วา่องค์กรบรรลเุป้าหมายเพียงใด  
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2.2) แนวคิดด้านระบบ การวัดประสิทธิภาพขององค์กรจากเป้าหมายนัน้จ าเป็นต้อง
พิจารณาถึงปัจจยัน าออกขององค์กรเป็นส าคญั การวดัประสิทธิภาพจากส่วนอ่ืนขององค์กร เช่น ปัจจยั
น าเข้า กระบวนการแปรปัจจัยน าเข้าให้เป็นปัจจัยน าออก จะท าให้สามารถสร้างกฎเกณฑ์ การวัด
ประสิทธิภาพเกณฑ์ใหมข่ึน้ 

2.3) ความสามารถขององค์กร ซึ่งเป้าหมายขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการของบคุคลและกลุม่ผลประโยชน์ 

2.4) ค่านิยม เกณฑ์การวดัประสิทธิภาพในเร่ืองของแตล่ะบคุคล ผู้ประเมินจะตัง้เกณฑ์
การวดั เชน่ การประเมินการปฏิบตังิานของข้าราชการในระดบัผู้บริหาร และผู้ปฏิบตังิาน เป็นต้น 

สรุปได้วา่ การวดัประสิทธิภาพ ท าได้หลายด้าน ได้แก่ การวดัการบรรลเุป้าหมาย การวดั
แนวความคิดด้านระบบและการวดัพฤติกรรมของบุคคล ในเร่ืองสมรรถนะ เป็นการเปรียบเทียบความ
แตกตา่งของบคุคลท่ีสามารถพฒันาได้ยากและง่าย ขึน้อยูก่บัความรู้และทกัษะของแตล่ะคน  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2545) ได้กล่าวถึงแนวความคิดของ แฮร่ิงตนั อีเมอร์สัน เก่ียวกับ
ประสิทธิภาพองค์กร (Harrington Emerson. 1853-1931) ในฐานะเป็นท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรมท่ีมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency engineering) โดยเน้นการจดัสรรทรัพยากรและขจดัความสญูเปล่า โดย
ยอมรับการบริหารจัดการแบบวิทยาศาสตร์และให้ความส าคัญท่ีโครงสร้างและเป้าหมายองค์กร  
(Organization’s structure and its goals) โดยองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพควรประกอบด้วย 

1) จดุมุ่งหมายท่ีชดัเจน (Clearly defined ideal) ผู้บริหารต้องทราบถึงสิ่งท่ีต้องการเพ่ือ
ลดความคลมุเครือและความไมแ่นน่อน 

2) หลกัเหตผุลทัว่ไป (Common sense) ผู้บริหารต้องพฒันาความสามารถสร้างความ
แตกตา่งโดยค้นหาความรู้และค าแนะน าให้มากเทา่ท่ีจะท าได้ 

3) ค าแนะน าท่ีดี (Competent counsel) ผู้บริหารต้องการค าแนะน าจากบคุคลอ่ืน 
4) วินยั (Discipline) ผู้บริหารควรก าหนดองค์กรเพ่ือให้พนกังานเช่ือถือตามกฎและวินยั

ตา่งๆ 
5) ความยตุธิรรม (Fair deal) ผู้บริหารควรให้ความยตุธิรรมและความเหมาะสม 
6) ข้อมลูท่ีเช่ือถือได้ เป็นปัจจบุนั ถกูต้อง และแน่นอน (Reliable, immediate, accurate 

and permanent records) ผู้บริหารควรจะมีข้อเท็จจริงเพ่ือใช้ในการตดัสินใจ 
7) ความฉับไวของการจัดส่ง (Dispatching) ผู้บริหารควรใช้การวางแผนตามหลัก

วิทยาศาสตร์ส าหรับแตล่ะหน้าท่ีเพ่ือให้องค์กรท าหน้าท่ีได้อย่างราบร่ืนและบรรลจุดุมุง่หมาย 
8) มาตรฐานและตารางเวลา (Standards and conditions) ผู้บริหารควรรักษา

สภาพแวดล้อมให้ดี 
9) การปฏิบตัิการท่ีมีมาตรฐาน (Standardized operations) ผู้บริหารควรรักษารูปแบบ

มาตรฐานของวิธีการปฏิบตัท่ีิดี 
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10) มีค าสั่งการปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐานระบุไว้ (Written standard-practice 
instructions) ผู้บริหารต้องระบกุารท างานท่ีมีระบบถกูต้องและเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

11) การให้รางวลัท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficiency reward) ผู้บริหารควรให้รางวลัพนกังาน
ส าหรับการท างานท่ีเสร็จสมบรูณ์ 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

กาญจนา หลุยเจริญ (2547)  ศึกษาและเปรียบเทียบประโยชน์จากการน าระบบส านกังาน
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ปฏิบตัิงานของข้าราชการส านักงานแผนภาษี กรมสรรพากร ผลการวิจัยพบว่า 
ประชากรท่ีศึกษาเห็นประโยชน์จากการน าระบบมาใช้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด้านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ อยู่อันดับท่ีหนึ่ง รองลงมา ด้านหนังสือเวียน ด้านการจัดเก็บเอกสาร ด้านระบบ
ส านกังานอิเล็กทรอนิกส์ ด้านเวลา และด้านติดตามงานตามล าดบั ในภาพรวมประโยชน์จากการน า
ระบบมาใช้อยู่ในระดับมาก โดยเห็นปัญหาทางด้านระบบและด้านบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง 
คณุลกัษณะส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงานในปัจจุบนั ระยะเวลาการท างาน 
และกลุม่งานหรือหนว่ยงานท่ีสงักดัตา่งกนั เห็นประโยชน์และปัญหาจากการน าระบบมาใช้แตกตา่งกนั 

จนัทนา ประสงค์ศลิปกลุ (2547) ศกึษาแรงจงูใจ พฤตกิรรมการท างานและความจงรักภกัดีของ
พนกังานธนาคารกสิกรไทย สายงานระบบ พบว่า พนกังานมีแรงจูงใจด้านผลตอบแทนในระดบัปาน
กลาง ด้านความสัมพนัธ์กับผู้ ร่วมงานในระดบัมาก และด้านโอกาสความก้าวหน้าในระดบัน้อย ส่วน
พฤตกิรรมการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง และความจงรักภกัดีอยูใ่นระดบัมาก การทดสอบสมมติฐาน
เก่ียวกับพนกังานท่ีมีเพศและระยะเวลาในการท างานแตกต่างกัน มีแรงจูงใจ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 แตพ่บวา่ แรงจงูใจกบัพฤติกรรมการท างาน แรงจงูใจกบัความจงรักภกัดี 
มีความสัมพนัธ์กันในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 กล่าวคือ เม่ือพนกังานมี
แรงจงูใจมาก จะทุม่เทให้กบัการท างานมาก อีกทัง้ยงัมีความจงรักภกัดีตอ่ธนาคารมากด้วย 

เดชา สพุรรณทอง (2548) ศกึษาสภาพปัจจบุนั สภาพท่ียอมรับได้ และความคาดหวงัตอ่การใช้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ ผลการวิจยัพบว่า องค์ประกอบท่ี
มีอิทธิพลต่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) มีอยู่ด้วยกัน 9 องค์ประกอบ คือ (1) การ
ลงทะเบียนหนงัสือส่ง (2) การลงทะเบียนหนงัสือรับ (3) การลงหมายเหตแุละการก าหนดเอกสารแนบ 
(4) การประเมินผลการรับ-ส่ง (5) การพฒันาเครือข่าย (6) การก าหนดสิทธ์ิเข้าใช้ระบบ (7) การบริหาร
จดัการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (8) การรับหนงัสือใหม่ (9) การลงเลขท่ีหนงัสือ ส่วนปัญหาของ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย การเพิ่มขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน การติดตัง้โปรแกรมและ
อปุกรณ์ และประสิทธิผลของระบบงานสารบรรณ 
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ศริิกลุ รัตนสวุรรณชยั (2548) ศกึษาถึงทศันคตขิองพนกังานท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมการท างานและ
ความจงรักภักดีต่อองค์กร จากการวิจัยพฤติกรรมการท างานของพนกังานกับความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการท างานกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน พบว่าพฤติกรรมการท างานของ
พนกังานในด้านการเพิ่มผลผลิตอยู่ในระดบัดีและมีความสมัพนัธ์กนักบัความจงรักภกัดีตอ่องค์กรของ
พนักงานด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก ด้านความรู้สึกและด้านการรับรู้ในทิศทางเดียวกัน และมี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่า พฤติกรรมการท างานของพนกังานในด้านการลาออกจากงานอยู่ในระดบั
ปานกลาง และมีความสมัพนัธ์กนักบัความจงรักภกัดีตอ่องค์กรของพนกังานด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพนัธ์กันในระดบัปานกลาง และมีความสมัพนัธ์กับความจงรักดีต่อ
องค์กรด้านความรู้สึก ด้านการรับรู้ในทิศทางเดียวกัน มีความสมัพันธ์กันในระดบัต ่า พฤติกรรมการ
ท างานของพนักงานในด้านการพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดับดีและมีความสัมพันธ์กับความ
จงรักภักดีต่อองค์กรของพนกังานด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก ด้านความรู้สึกในทิศทางเดียวกัน และมี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง และมีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ใน
ทิศทางเดียวกนั 

อุชุมพร แก้วขุนทด (2550) ศึกษาความไว้วางใจในผู้น าองค์กร ความไว้วางใจภายในองค์กร 
และความจงรักภักดีต่อองค์กร ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงาน 
ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายเุฉล่ีย 23 ปี 5 เดือน การศกึษาระดบัปริญญาตรี 
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 6,000-13,800 บาท และมีประสบการณ์ในการท างานเฉล่ีย 1 ปี 5 เดือน พนกังาน
มีความไว้วางใจในผู้น าโดยรวมอยู่ในระดบัสงู เม่ือพิจารณาแตล่ะด้าน พบว่าส่วนใหญ่มีความไว้วางใจ
ในผู้น าอยู่ในระดบัสูง คือ ด้านมิติความเปิดเผย ด้านมิติความห่วงใย และด้านมิติความเช่ือถือได้ มี
ความไว้วางใจในผู้น าระดบัสูงมาก คือ ด้านมิติความสามารถพนกังานมีระดบัความไว้วางใจภายใน
องค์กรโดยรวมอยู่ในระดบัสงู เม่ือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีความไว้วางใจภายในองค์กร
อยูใ่นระดบัสงู คือ ด้านการเปิดเผย ด้านการให้เกียรติ และด้านความสอดคล้อง พนกังานมีระดบัความ
คิดเห็นในด้านพนกังานมีพฤติกรรมการปฏิบตัิงานโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก เม่ือพิจารณาแต่ละด้าน 
พบว่า พนักงานมีพฤติกรรมการปฏิบตัิงานในระดบัดีมาก คือ ด้านความสม ่าเสมอในการปฏิบตัิงาน 
ด้านความตัง้ใจในการปฏิบตัิงาน และด้านการขอย้ายและลาออกจากงาน พนกังานมีพฤติกรรมการ
ปฏิบตังิานอยูใ่นระดบัดี คือ ด้านความสามคัคีภายในบริษัท 

ศรีสมพร รอดศิริ  (2551) ศึกษาประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของบุคลากรในการน าระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า บุคลากรมี
ความคิดเห็นด้านความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ความรู้และทกัษะในการปฏิบตัิงาน และเจตคติตอ่การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีมี
ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของบคุลากรในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
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ในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 

ศิริพร อัจฉริยโกศล (2550) ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ระบบเครือข่าย 
Outlook Web Address เป็นเคร่ืองมือส่ือสารภายในองค์กรของพนกังานระดบัปฏิบตัิการ ของธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) พบว่า พนกังานระดบัปฏิบตัิการของธนาคารกรุงเทพมีความรู้ตอ่การใช้ระบบ
เครือข่ายฯ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารองค์กรในระดบัปานกลางขึน้ไป และมีทัศนคติต่อการใช้
ระบบเครือขา่ยฯ ในเชิงบวก โดยมีความถ่ีในการใช้งานไมบ่อ่ยครัง้ 

รวงทิพย์ หวัใจดี (2548) ศึกษาพฤติกรรมการใช้ระบบสารสนเทศ ปัญหาและความต้องการ
สารสนเทศบนเครือขา่ยอินทราเน็ตของพนกังานการไฟฟ้านครหลวง ด้วยแบบสอบถาม พบว่า พนกังาน
การไฟฟ้านครหลวงจะใช้ระบบสารสนเทศทุกวนั และช่วงเวลาท่ีเข้าใช้ คือ ช่วงเวลาปฏิบตัิงาน โดย
ข้อมลูสารสนเทศท่ีได้รับจะน าไปใช้ในด้านการท างาน ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศ คือ ต้องการใช้
โปรแกรมสง่เสริมการเรียนรู้ และต้องการใช้สารสนเทศท่ีเก่ียวกบัสวสัดิการของพนกังาน ส่วนปัญหาใน
การใช้งานเกิดจากระบบท างานล่าช้า ท าให้ใช้เวลานานในการเปิดหน้าเว็บแตล่ะหน้า และรูปแบบหน้า
เว็บไมด่งึดดูความสนใจ 

Farzandipour and Sadoughi (2009) ได้ศกึษาถึงความต้องการและการแก้ปัญหาระบบการ
รักษาความปลอดภัยในการบนัทึกสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Health Records: EHR) 
ด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) โดยศึกษาจากประเทศ อิหร่าน ออสเตรเลีย แคนาดา 
องักฤษ และสหรัฐอเมริกา พบว่า ในแต่ละประเทศต้องการให้มีความปลอดภัยในเร่ืองของการจดัการ
สารสนเทศ การจัดกลุ่มและควบคุมสารสนเทศทางการเงิน  ทรัพยากรมนุษย์ สิ่งแวดล้อม การ
ด าเนินงาน การติดต่อส่ือสาร การเข้าถึงสารสนเทศ การพฒันาและการดแูลรักษาระบบ HER โดยท่ี
สหรัฐอเมริกาจะเน้นท่ีการบริหาร และการจดัการด้านเทคนิคเป็นหลกั  

The Inefficient Electronic Office (2008) ศึกษาประสิทธิภาพของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ จากประชากรของประเทศองักฤษท่ีเป็นคนท างานจ านวน 4,000 คน จากธุรกิจทัง้หมด 
150 แห่ง ซึ่งใช้เวลาศกึษาประมาณ 18 เดือน พบว่า กล่องรับจดหมายในอีเมลมีผู้ส่งจดหมายมามาก
ถึง 2,769 ฉบบัอย่างไม่น่าเช่ือ โดยประมาณ 40% จะใช้เวลา 2 ชัว่โมงตอ่วนัในการใช้อีเมล จดหมายท่ี
สง่มามีมากจนบางครัง้ขาดการคดิพิจารณาก่อนท่ีจะส่งตอ่หรือตอบกลบั ท าให้บางคนต้องการให้มีการ
ฝึกอบรมในการใช้อีเมลให้เกิดความถกูต้อง เพ่ือหลีกเล่ียงความกงัวลหรือความเครียดในการใช้งาน 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง พบว่า ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีความส าคญักับ
องค์กรอย่างมาก ท าให้การปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  ซึ่งต้องอาศยัความรู้และทกัษะในการ
ใช้งานระบบฯ และทัศนคติในเชิงบวกท่ีมีต่อการใช้งาน รวมทัง้ความถ่ีในการใช้งาน โดยข้อมูลและ
สารสนเทศท่ีได้รับมีประโยชน์กบัการท างานอยา่งมาก แตใ่นการใช้งานระบบฯ อาจจะมีปัญหาบ้าง เช่น 
ความลา่ช้าของระบบเครือขา่ย หรือรูปแบบหน้าเว็บไม่ดงึดดูความสนใจ เป็นต้น ส าหรับในตา่งประเทศ
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จะเน้นเร่ืองของการรักษาความปลอดภัยของระบบมาก ทัง้ในเร่ืองการจดัการสารสนเทศ การจดักลุ่ม
และควบคุมสารสนเทศทางการเงิน ทรัพยากรมนุษย์ การด าเนินงาน การติดต่อส่ื อสาร การเข้าถึง
สารสนเทศ การพฒันาและการดแูลรักษาระบบ เป็นต้น  

 
 
 



บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยนี เ้ป็นการศึกษาพฤติกรรมและประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามและพฤติกรรมการใช้
บริการ โดยมีขัน้ตอนในการด าเนินการวิจยั ตามล าดบัดงันี ้
 
ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 
  1. ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้คือ บุคลากรท่ีปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ซึ่ง
ปัจจุบนัมีจ านวนทัง้หมด 1,945 คน โดยประกอบด้วย อาจารย์ 687 คน และเจ้าหน้าท่ี 1,258 คน  
(กองบริหารงานบคุคล มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต, 2554) 
  2. กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้ คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต จ านวน 332 คน การก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane ท่ีระดบัความ
คลาดเคล่ือน .05 โดยใช้วิธีสุม่ตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 
 
เคร่ืองมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

เคร่ืองมือในการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม ชนิดแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบ

มาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั และแบบปลายเปิด (Open ended) จ านวน 3 ตอน 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพการท างาน และหนว่ยงานท่ีสงักดั ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

ตอนท่ี 2  พฤติกรรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 

ตอนท่ี 3  ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดุสิต โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก  
ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสดุ 

ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด 
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การตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเพ่ือศกึษาพฤตกิรรมและประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีขัน้ตอนในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ดงันี ้

1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
เคร่ืองมือให้ครอบคลมุเนือ้หา กรอบแนวคดิ และขอบเขตการวิจยั 

2) น าเคร่ืองมือท่ีพฒันาแล้ว เสนอท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องและความครบถ้วนของ
เนือ้หา 

3) หาคณุภาพของเคร่ืองมือโดยการน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความถกูต้องจากท่ี
ปรึกษาแล้ว เสนอตอ่ผู้ทรงคณุวฒุิ 3 ทา่น เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity)  

4) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กบัผู้ ท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือหาคา่
ความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach ได้
คา่สมัประสิทธ์ิความเท่ียงเทา่กบั 0.973 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้ศกึษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี  ้
1. ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวน

ดสุิตในแต่ละคณะและแต่ละหน่วยงานระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพนัธ์ โดยแจกแบบสอบถามให้
กลุ่มตวัอย่างด้วยตนเอง และขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง โดยได้รับแบบสอบถามคืนทัง้สิน้ 238 
ฉบบัจาก 332 ฉบบั คดิเป็น 71.47 % 

2. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม แล้วคัดเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้มา
วิเคราะห์ผลและแปรผล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1) วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้  
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ วิเคราะห์โดย

การแจกแจงความถ่ีและค านวณหาคา่ร้อยละ  
ตอนท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยั

ราชภฏัสวนดสุิต เป็นแบบตรวจสอบรายการ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ีและค านวณหาคา่ร้อยละ 
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ตอนท่ี 3 ข้อมูลส ารวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ วิเคราะห์โดย
การหาคา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนท่ี 4 ข้อมูลส ารวจความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัสวนดสุิต ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ วิเคราะห์โดยการหาคา่เฉล่ีย 
(Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนท่ี 5 ข้อมูลส ารวจปัญหาในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัสวนดสุิต ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ วิเคราะห์โดยการหาคา่เฉล่ีย 
(Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนท่ี 6 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) อ่านและสรุปใจความ 
จดัเข้าหวัข้อตามเนือ้หา  

2)  สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance: One Way ANOVA) เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน และสถิติท่ีใช้เปรียบเทียบ 
ความแตกตา่งระหวา่งประชากร คือ t-test 



บทที่ 4 
ผลการวจิัย 

 
ผลการศึกษาพฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                  

(e-Office) ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต คณะผู้วิจยัน าเสนอผลการวิจยัในรูปของตารางและความ
เรียงประกอบตาราง ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
ตอนท่ี 3 ข้อมลูส ารวจความพงึพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
ตอนท่ี 4 ข้อมูลส ารวจความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย

ราชภฏัสวนดสุิต 
ตอนท่ี 5 ข้อมลูปัญหาในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏั

สวนดสุิต 
ตอนท่ี 6 ข้อเสนอแนะในการพฒันาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏั

สวนดสุิต 
ตอนท่ี 7 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการศกึษาข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต มีรายละเอียด ดงัแสดงไว้ใน
ตารางท่ี 4.1 
 

ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 
(n=238) 

ร้อยละ ล าดับที่ 

1.  เพศ    
 1.1 ชาย 46 19.33 2 

 1.2 หญิง 192 80.67 1 

2. อาย ุ    
 2.1  21-30 ปี  80 33.61 2 
 2.2  31 – 40 ปี 112 47.05 1 

 2.3  41-50 ปี 41 17.23 3 
 2.4  51 ปีขึน้ไป 5 2.11 4 
3. ระดบัการศกึษา     

 3.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 10 4.20 4 
 3.2 ปริญญาตรี 121 50.84 1 

 3.3 ปริญญาโท 94 39.49 2 
 3.4 ปริญญาเอก 13 5.47 3 
4.  สถานภาพการท างาน    
 4.1 อาจารย์  69 28.99 2 
 4.2 เจ้าหน้าท่ี 169 71.01 1 

5. หนว่ยงานท่ีสงักดั    
 5.1 คณะครุศาสตร์ 13 5.46 7 
 5.2 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 34 14.29 2 

 5.3 คณะวิทยาการจดัการ  8 3.36 10 
 5.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 10.50 3 
 5.5 คณะพยาบาลศาสตร์ 23 9.66 4 
 5.6 โรงเรียนการเรือน 2 0.84 13 
 5.7 โรงเรียนการทอ่งเท่ียวและบริการ 11 4.62 9 
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 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 
(n=238) 

ร้อยละ ล าดับที่ 

 5.8 บณัฑิตวิทยาลยั 7 2.94 11 
 5.9 หนว่ยงานอ่ืนๆ     
 1) ศนูย์การศกึษา 11 4.62 9 
 2) ส านกังานอธิการบดี  15 6.30 6 
 3) ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 13 5.46 7 

 4) ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 7.56 5 
 5) สถาบนัภาษาและวฒันธรรม 5 2.10 12 

 6) ส านกักิจการพิเศษ 36 15.13 1 

 7) ส านกัวิจยัและพฒันา 5 2.10 12 
 8) โรงเรียนสาธิตละอออทุิศ 12 5.04 8 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด จ านวน 238 คน ส่วนใหญ่เป็นหญิง 

จ านวน 192 คน คดิเป็นร้อยละ 80.67 และชาย จ านวน 46 คน คดิเป็นร้อยละ19.33 
อายุ ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 47.05 รองลงมา คือ 21-30 ปี 

จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 33.61 และอายุ 41-50 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 17.23 อนัดบั
สดุท้ายคืออาย ุ51 ปีขึน้ไป จ านวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 2.11  

ระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 50.84 
รองลงมาคือ  ปริญญาโท จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 39.49 และปริญญาเอก จ านวน 13 คน            
คดิเป็นร้อยละ 5.47 อนัดบัสดุท้ายคือ ต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 4.20 

สถานภาพการท างาน ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าท่ี จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 71.01 และ
อาจารย์ จ านวน 69 คน คดิเป็นร้อยละ 28.99 

หนว่ยงานท่ีสงักดั สว่นใหญ่สงักดัหนว่ยงานอ่ืนๆ คือ ส านกักิจการพิเศษ จ านวน 36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.13 รองลงมาคือ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ จ านวน 34 คน คิดเป็น   ร้อยละ 14.29 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 25 คน คดิเป็นร้อยละ 10.50 คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 23 
คน คดิเป็นร้อยละ 9.66 ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.56 
ส านกังานอธิการบดี จ านวน 15 คน คดิเป็นร้อยละ 6.30 คณะครุศาสตร์  และส านกัส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ  5.46 โรงเรียนสาธิตละอออทุิศ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5.04 ศนูย์การศกึษา และโรงเรียนการทอ่งเท่ียวและบริการ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.62 คณะ
วิทยาการจดัการ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.36 บณัฑิตวิทยาลยั จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.94 

ตารางท่ี 4.1 (ตอ่) 
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สถาบนัภาษาและวฒันธรรม และส านกัวิจยัและพฒันา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.10 อนัดบั
สดุท้าย คือ โรงเรียนการเรือน จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 0.84 
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤตกิรรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

ตารางท่ี 4.2 จ านวนและร้อยละของความถ่ีในการใช้งาน 

 
ข้อ 

 
ความถี่ในการใช้งาน 

จ านวน 
(n=238) 

ร้อยละ ล าดับที่ 

1 ทกุวนั  158 66.39 1 

2 สปัดาห์ละ 4-6 วนั 32 13.45 2 
3 สปัดาห์ละ 1-3 วนั 32 13.45 2 
4 น้อยกวา่สปัดาห์ละ 1 วนั 15 6.30 3 

 

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใช้งานระบบ                
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ทกุวนั จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 66.39 รองลงมาคือ ใช้สปัดาห์ละ 4-6 
วนั และสปัดาห์ละ 1-3 วนั จ านวน 32 คน คดิเป็นร้อยละ 13.45 อนัดบัสดุท้ายคือใช้น้อยกว่าสปัดาห์ละ 
1 วนั จ านวน 15 คน คดิเป็นร้อยละ 6.30 

 

ตารางท่ี 4.3 จ านวนและร้อยละชว่งเวลาในการใช้งาน 

ข้อ ช่วงเวลาในการใช้งาน 
จ านวน 
(n=238) 

ร้อยละ ล าดับที่ 

1 ก่อนเวลา 8.00 น.  14 5.88 5 
2   8.01-12.00 น. 164 68.90 1 

3 12.01-13.00 น. 20 8.40 4 
4 13.01-17.00 น. 79 33.19 2 
5 หลงัเวลา 17.00 น. (นอกเวลาท างาน) 21 8.82 3 

 

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี  ส่วนใหญ่ใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  ในช่วงเวลา 8.01-12.00 น. จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 68.90 รองลงมาคือ เวลา 
13.01-17.00 น. จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 33.19  หลงัเวลา 17.00 น. (นอกเวลาท างาน) จ านวน 
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21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.82  และเวลา 12.01-13.00 น. จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.40 อนัดบั
สดุท้ายคือก่อนเวลา 8.00 น. จ านวน 14 คน คดิเป็นร้อยละ 5.88 
 
ตารางท่ี 4.4 จ านวนและร้อยละวตัถปุระสงค์ของการใช้งาน 

ข้อ วัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
จ านวน 
(n=238) 

ร้อยละ ล าดับที่ 

1 ตดิตามข้อมลูขา่วสาร 188 78.99 2 
2 จดัท าบนัทกึข้อความ 163 68.48 3 
3 แจ้งขา่วสารตา่งๆ 71 29.83 5 
4 จดัท าหนงัสือสง่ภายนอก 91 38.23 4 
5 ตดิตามงานเอกสาร 194 81.51 1 

6 อ่ืนๆ เชน่ ตรวจเอกสาร ลงนาม ปรับปรุงข้อมลูใน
ระบบ ตดัเงินงบประมาณ หาความรู้เพิ่มเตมิและ
จดัท าค าสัง่หรือประกาศตา่งๆ เป็นต้น 

18 7.56 6 

 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี ส่วนใหญ่มีวตัถปุระสงค์ของการใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือติดตามงานเอกสาร จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 81.51 รองลงมาคือ 
ตดิตามข้อมลูขา่วสาร จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 78.99 จดัท าบนัทึกข้อความ จ านวน 163 คน คิด
เป็นร้อยละ 68.48 จดัท าหนงัสือส่งภายนอก จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 38.23 และแจ้งข่าวสาร
ตา่งๆ จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 29.83 อนัดบัสดุท้าย คือ อ่ืนๆ เช่น ตรวจเอกสาร ลงนาม ปรับปรุง
ข้อมูลในระบบ ตัดเงินงบประมาณ หาความรู้เพิ่มเติมและจัดท าค าสั่งหรือประกาศต่างๆ เป็นต้น 
จ านวน 18 คน คดิเป็นร้อยละ 7.56  
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ตอนที่ 3 ข้อมูลส ารวจความพงึพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สวนดสุิต จ าแนกตามรายด้านและรายข้อ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5-4.8 
 
ตารางท่ี 4.5 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความพงึพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณ 

อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตโดยรวม 

ข้อ 
ความพงึพอใจในการใช้งานระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ X  SD 
ระดับความ
พงึพอใจ 

ล าดับที่ 

1 ด้านการเข้าใช้งาน 2.92 1.10 ปานกลาง 3 
2 ด้านการจดัการเอกสาร 3.11 0.90 ปานกลาง 2 
3 ด้านการตัง้คา่เอกสาร 3.15 1.04 ปานกลาง 1 

รวม 3.06 0.85 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยรวม 
อยู่ในระดบัปานกลาง (X =3.06)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัปานกลางทกุข้อ เรียง
ตามล าดบัคา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการตัง้ค่าเอกสาร (X =3.15) รองลงมาคือ ด้านการ
จดัการเอกสาร  (X =3.11)  และอนัดบัสดุท้าย คือ ด้านการเข้าใช้งาน (X =2.92) 

 
ตารางท่ี 4.6 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความพงึพอใจในการใช้งานระบบ 

   สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตด้านการเข้าใช้งาน 

ข้อ ด้านการเข้าใช้งาน 
X  SD 

ระดับความ
พงึพอใจ 

ล าดับที่ 

1 การเข้าใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์(การระบ ุรหสัผู้ใช้ รหสัผา่น) 

3.90 0.95 มาก 1 

2 การใช้งานผา่นโทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรือ
อปุกรณ์แท็บเล็ต (Tablet) 

1.95 1.78 น้อย 2 

รวม 2.92 1.10 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านการ

เข้าใช้งานโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง (X =2.92)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมาก 
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1 ข้อ คือ การเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(การระบ ุรหสัผู้ ใช้ รหสัผ่าน)    (X =3.90) และ
ระดบัน้อย 1 ข้อ คือ การใช้งานผา่นโทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรืออปุกรณ์แท็บเล็ต (Tablet) (X =1.95) 
 
ตารางท่ี 4.7 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความพงึพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณ 

   อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตด้านการจดัการเอกสาร 

ข้อ ด้านการจัดการเอกสาร X  SD 
ระดับความ
พงึพอใจ 

ล าดับที่ 

1 การเปิดดเูอกสารเข้า-ออก 3.67 0.99 มาก 1 

2 การเปิดดเูอกสารท่ีเกินก าหนด 2.80 1.23 ปานกลาง 10 
3 การสร้าง-สง่บนัทกึข้อความ 3.38 1.18 ปานกลาง 4 
4 การสร้าง-สง่หนงัสือสง่ภายนอก 2.91 1.43 ปานกลาง 7 
5 การสร้าง-สง่เอกสารอ่ืนๆ เช่น ใบประกาศ         

ใบค าสัง่ และหนงัสือประทบัตราแทนการ             
ลงช่ือ 

2.84 1.47 ปานกลาง 9 

6 การค้นหาเอกสารเพ่ือติดตามงาน 3.02 1.19 ปานกลาง 5 
7 การจดัการหนงัสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ 2.86 1.43 ปานกลาง 8 
8 การตรวจสอบการลงนาม 3.38 1.08 ปานกลาง 4 

   9 การเปิดดขู่าวดว่น-แจ้งเตือน 3.63 1.02 มาก 2 
10 การเปิดดกูระดานขา่ว 3.45 1.12 ปานกลาง 3 
11 การจดัการเอกสารรอด าเนินการ 3.00 1.29 ปานกลาง 6 
12 การจดัการรายงานเอกสารลงทะเบียนรับ-สง่ 2.67 1.51 ปานกลาง 11 

รวม 3.11 0.90 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านการ

จดัการเอกสารโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (X =3.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดบั
มาก 2 ข้อ ระดบัปานกลาง 10 ข้อ เรียงตามล าดบัคา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ การเปิดดเูอกสาร 
เข้า-ออก (X =3.67) รองลงมาคือ การเปิดดขู่าวดว่น-แจ้งเตือน  (X =3.63) การเปิดดกูระดานข่าว 
(X =3.45) การตรวจสอบการลงนาม (X =3.38) การสร้าง-ส่งบนัทึกข้อความ (X =3.38)  การค้นหา
เอกสารเพ่ือตดิตามงาน  (X =3.02) การจดัการเอกสารรอด าเนินการ (X =3.00)  การสร้าง-ส่งหนงัสือ
ส่งภายนอก  (X =2.91) การจดัการหนงัสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ (X =2.86) การสร้าง-ส่งเอกสารอ่ืนๆ 
เช่น ใบประกาศ  ใบค าสัง่ และหนงัสือประทับตราแทนการลงช่ือ (X =2.84) การเปิดดเูอกสารท่ีเกิน
ก าหนด (X =2.80) อนัดบัสดุท้าย คือ การจดัการรายงานเอกสารลงทะเบียนรับ-สง่ (X =2.67) 
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ตารางท่ี 4.8 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความพงึพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณ 

   อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตด้านการตัง้คา่เอกสาร 

ข้อ ด้านการตัง้ค่าเอกสาร X  SD 
ระดับความ
พงึพอใจ 

ล าดับที่ 

1 การตัง้คา่เอกสารตา่งๆ ได้แก่ วิธีการสง่
เอกสาร เอกสารรับโอนจากบคุคลอ่ืน การ
แสดงรายการเอกสาร การแสดงการเลือก
หนว่ยงาน  แจ้งการดงึกลบั และการตัง้คา่
การพิมพ์เอกสาร 

3.02 1.24 ปานกลาง 3 

2 การตัง้คา่การลงนาม ได้แก่ การแสดงหนว่ย 
งานในการลงนาม การตัง้คา่การปฏิบตัิงาน
แทน และการตัง้คา่การลงนามเอกสาร 

3.02 1.32 ปานกลาง 3 

3 การตัง้เส้นทางเดนิเอกสาร ได้แก่ การสร้าง
เส้นทางสว่นบคุคล และการเลือกใช้เส้นทาง 
สว่นบคุคล 

3.34 1.24 ปานกลาง 1 

4 การจดัการระบบและความปลอดภยั ได้แก่  
การเปล่ียนรหสัผา่น การก าหนดภาพ
ลายมือช่ือ และการตัง้คา่การเข้าใช้ระบบ 

3.26 1.09 ปานกลาง 2 

รวม 3.15 1.04 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้าน 

การตัง้ค่าเอกสารโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง (X =3.15) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดบัปานกลางทกุข้อ เรียงตามล าดบัคา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ การตัง้เส้นทางเดินเอกสาร ได้แก่ 
การสร้างเส้นทางส่วนบุคคล และการเลือกใช้เส้นทางส่วนบุคคล (X =3.34) รองลงมาคือ การจดัการ
ระบบและความปลอดภยั ได้แก่ การเปล่ียนรหสัผ่าน การก าหนดภาพลายมือช่ือ และการตัง้คา่การเข้า
ใช้ระบบ (X =3.26) และการตัง้คา่เอกสารตา่งๆ ได้แก่ วิธีการส่งเอกสาร เอกสารรับโอนจากบุคคลอ่ืน 
การแสดงรายการเอกสาร การแสดงการเลือกหน่วยงาน  แจ้งการดึงกลับ และการตัง้ค่าการพิมพ์
เอกสารและการตัง้ค่าการลงนาม ได้แก่ การแสดงหน่วยงานในการลงนาม การตัง้ค่าการปฏิบตัิงาน
แทน และการตัง้คา่การลงนามเอกสาร (X =3.02)  

 
 



36 
 

 

ตอนที่ 4 ข้อมูลส ารวจความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ระดบัความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  
จ าแนกตามรายด้านและรายข้อ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.9-4.11 
 
ตารางท่ี 4.9 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความสามารถของระบบสารบรรณ 

   อิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต โดยรวม 

ข้อ 
ความสามารถของระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ X  SD 
ระดับ

ความสามารถ 
ล าดับที่ 

1 ด้านการจดัการเอกสาร 2.99 0.91 ปานกลาง 2 

2 ด้านการตัง้คา่เอกสาร 3.26 1.09 ปานกลาง 1 

รวม 3.12 0.93 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยรวม อยู่ในระดบั

ปานกลาง (X =3.12)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัปานกลางทกุข้อ เรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการตัง้ค่าเอกสาร (X =3.26) และด้านการจัดการเอกสาร  
(X =2.99)   
 

ตารางท่ี 4.10 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความสามารถของระบบสารบรรณ 
     อิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตด้านการจดัการเอกสาร 

ข้อ ด้านการจัดการเอกสาร X  SD 
ระดับ

ความสามารถ 
ล าดับที่ 

1 การสร้าง-สง่เอกสารตา่งๆ  3.35 1.09 ปานกลาง 2 
2 การจดัรูปแบบหน้ากระดาษ 2.49 1.15 น้อย 6 
3 การตรวจสอบเอกสารเข้า-ออก  3.40 1.01 ปานกลาง 1 

4 การค้นหาและตดิตามงานตา่งๆ 3.08 1.13 ปานกลาง 4 
5 การสร้างรายงานบคุลากรและรายงาน            

การลงทะเบียนรับ-สง่เอกสาร  
2.52 1.51 ปานกลาง 5 

6 การสัง่พิมพ์เอกสาร 3.17 1.11 ปานกลาง 3 
รวม 2.99 0.91 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.10 พบว่าความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านการจดัการ
เอกสารโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง (X =2.99)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัปาน
กลาง 5 ข้อ และระดบัน้อย 1 ข้อ เรียงตามล าดบัคา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ การตรวจสอบเอกสาร
เข้า-ออก (X =3.40) รองลงมาคือการสร้าง -ส่งเอกสารต่างๆ (X =3.35) การสั่งพิมพ์เอกสาร 
(X =3.17) การค้นหาและติดตามงานต่างๆ (X =3.08) การสร้างรายงานบุคลากรและรายงาน 
การลงทะเบียนรับ-สง่เอกสาร (X =2.52) อนัดบัสดุท้าย คือ การจดัรูปแบบหน้ากระดาษ (X =2.49)  
 
ตารางท่ี 4.11 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความสามารถของระบบสารบรรณ 

     อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตด้านการตัง้คา่เอกสาร 

ข้อ ด้านการตัง้ค่าเอกสาร X  SD 
ระดับ

ความสามารถ 
ล าดับที่ 

1 การตัง้คา่ใช้งานตา่งๆ ได้แก่ การตัง้คา่
เอกสาร การตัง้คา่การลงนาม การตัง้
เส้นทางเดนิเอกสาร และระบบความ
ปลอดภยั 

3.11 1.22 ปานกลาง 3 

2 การล าดบัความส าคญัเร่งดว่นของเอกสาร 3.08 1.34 ปานกลาง 4 
3 การแนบไฟล์เอกสาร 3.32 1.28 ปานกลาง 2 
4 การเลือกผู้ รับได้ถกูต้องและตรงตาม 

ความต้องการ 
3.34 1.15 ปานกลาง 1 

รวม 3.26 1.09 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.11 พบว่าความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านการตัง้ค่า

เอกสารโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง (X =3.26)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัปาน
กลาง 5 ข้อ และระดบัน้อย 1 ข้อ เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ การเลือกผู้ รับได้
ถกูต้องและตรงตามความต้องการ (X =3.34) รองลงมาคือ การแนบไฟล์เอกสาร (X =3.32) การตัง้
ค่าใช้งานต่างๆ ได้แก่ การตัง้ค่าเอกสาร การตัง้ค่าการลงนาม การตัง้เส้นทางเดินเอกสาร และระบบ
ความปลอดภยั (X =3.11) อนัดบัสดุท้าย คือ การล าดบัความส าคญัเร่งดว่นของเอกสาร (X =3.08) 
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ตอนที่ 5 ข้อมูลปัญหาในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏสวนดุสิต 
ระดบัปัญหาในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  

จ าแนกตามรายด้านและรายข้อ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.12-4.15 
 
ตารางท่ี 4.12 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัปัญหาในการใช้งานระบบสารบรรณ 

     อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตโดยรวม 

ข้อ 
ปัญหาในการใช้งานระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ X  SD ระดับปัญหา ล าดับที่ 

1 ด้านการเข้าใช้งาน 2.49 0.98 น้อย 3 
2 ด้านการจดัการเอกสาร 2.95 0.86 ปานกลาง 2 

3 ด้านการด าเนินงาน 3.42 0.82 ปานกลาง 1 

รวม 2.62 0.73 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ปัญหาในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยรวม อยู่ใน

ระดบัปานกลาง (X =2.62)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง 2 ข้อ เรียง
ตามล าดบัคา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการด าเนินงาน (X =3.42) และด้านการจดัการเอกสาร  
(X =2.95)  สว่นปัญหาในการใช้อยูใ่นระดบัน้อย คือ ด้านการเข้าใช้งาน (X =2.49)  
 
ตารางท่ี 4.13 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัปัญหาในการใช้งานระบบสารบรรณ 

     อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตด้านการเข้าใช้งาน 

ข้อ ด้านการเข้าใช้งาน X  SD ระดับปัญหา ล าดับที่ 

1 ขัน้ตอนในการเข้าใช้งานระบบฯ  
(การระบ ุรหสัผู้ใช้ รหสัผา่น) 

3.01 1.15 ปานกลาง 1 

2 การใช้งานผา่นโทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรือ
อปุกรณ์แท็บเล็ต (Tablet) 

1.76 1.63 น้อย 3 

3 ศกัยภาพของผู้ใช้งาน เชน่ ไมรู้่จกัค าสัง่หรือ
ชอ่งทางในการใช้งานและขาดการอบรมการ
ใช้ 

2.77 1.12 ปานกลาง 2 

รวม 2.49 0.98 น้อย 
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จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ปัญหาในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเข้าใช้
งานโดยรวม อยู่ในระดบัน้อย (X =2.49)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง 2 ข้อ 
เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ขัน้ตอนในการเข้าใช้งานระบบฯ (การระบุ รหัสผู้ ใช้ 
รหสัผ่าน) (X =3.01) รองลงมาคือ ศกัยภาพของผู้ ใช้งาน เช่น ไม่รู้จกัค าสั่งหรือช่องทางในการใช้งาน
และขาดการอบรมการใช้ (X =2.77) ส่วนปัญหาด้านการเข้าใช้งานอยู่ในระดบัน้อย คือ การใช้งาน
ผา่นโทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรืออปุกรณ์แท็บเล็ต (Tablet) (X =1.76) 
 
ตารางท่ี 4.14 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัปัญหาในการใช้งานระบบสารบรรณ 

    อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตด้านการจดัการเอกสาร 

ข้อ ด้านการจัดการเอกสาร X  SD ระดับปัญหา ล าดับที่ 

1 ขนาดของตวัอกัษร  2.97 1.06 ปานกลาง 5 
2 การจดัหน้ากระดาษ 3.15 1.27 ปานกลาง 1 

3 การแสดงผลข้อมลูจากเอกสารตา่งๆ 3.09 1.05 ปานกลาง 3 

4 การจดัล าดบัความส าคญัเร่งดว่นในการรับ-
สง่เอกสาร 

2.79 1.26 ปานกลาง 9 

5 การ download ไฟล์เอกสาร 2.99 1.09 ปานกลาง 4 
6 การแนบไฟล์เอกสาร 2.91 1.10 ปานกลาง 7 
7 การพิมพ์เอกสาร 2.95 1.09 ปานกลาง 6 
8 การค้นหาและตดิตามเอกสาร 3.13 1.20 ปานกลาง 2 

9 การดงึเอกสารกลบัมาแก้ไข 2.82 1.19 ปานกลาง 8 

รวม 2.95 0.86 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ปัญหาในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านการจดัการ

เอกสารโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง (X =2.95)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัปาน
กลางทกุข้อ เรียงตามล าดบัคา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ การจดัหน้ากระดาษ (X =3.15) รองลงมา
คือ การค้นหาและติดตามเอกสาร (X =3.13) การแสดงผลข้อมูลจากเอกสารต่างๆ (X =3.09)  
การ download ไฟล์เอกสาร (X =2.99) ขนาดของตวัอกัษร (X =2.97) การพิมพ์เอกสาร (X =2.95) 
การแนบไฟล์เอกสาร (X =2.91) การดึงเอกสารกลับมาแก้ไข (X =2.82) อันดับสุดท้าย คือ  
การจดัล าดบัความส าคญัเร่งดว่นในการรับ-สง่เอกสาร (X =2.79) 
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ตารางท่ี 4.15 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัปัญหาในการใช้งานระบบสารบรรณ 
     อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตด้านการด าเนินงาน 

ข้อ ด้านการด าเนินงาน X  SD ระดับปัญหา ล าดับที่ 

1 ความรวดเร็วในการรับ-สง่เอกสาร 3.08 1.24 ปานกลาง 2 
2 การเปิดอ่านเอกสารฉบบัถดัไปหรือฉบบั

ก่อนหน้า 

3.16 1.17 ปานกลาง 1 

3 การประมวลผลค าสัง่ตา่งๆ 2.84 1.11 ปานกลาง 4 

4 การรักษาความปลอดภยัของข้อมลูในระบบ 3.00 1.15 ปานกลาง 3 
รวม 3.42 0.82 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ปัญหาในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านการ

ด าเนินงานโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง (X =3.42)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบั 
ปานกลางทุกข้อ เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ การเปิดอ่านเอกสารฉบบัถัดไปหรือ
ฉบบัก่อนหน้า  (X =3.16) รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการรับ-ส่งเอกสาร (X =3.08) การรักษาความ
ปลอดภยัของข้อมลูในระบบ (X =3.00) อนัดบัสดุท้าย คือ การประมวลผลค าสัง่ตา่งๆ (X =2.84) 
 
ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนดุสิต 
1. ควรเพิ่มเคร่ืองมือในการจัดหน้าเอกสารและการตัดค าในแต่ละบรรทัดให้ใกล้เคียงกับ  

การใช้งาน โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word)  
2. การเปิดอ่านเอกสารฉบับถัดไปหรือก่อนหน้า ควรมีปุ่ มกดเล่ือนไปเร่ือยๆ โดยไม่ต้อง

ย้อนกลบัไปหน้าแรกใหม ่คล้ายๆ การใช้อีเมล ซึง่จะท าให้ได้รับความสะดวกมากขึน้ 
3. ควรมีการปรับปรุงระบบการสืบค้นให้มีความง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก

ขึน้ 
4. การจัดรูปแบบเอกสารขณะพิมพ์ หรือมุมมอง (ตัวอย่าง) ก่อนพิมพ์ และหลังพิมพ์ 

ควรเหมือนกนั 
5. หากเปล่ียนรหสัผา่นแล้ว นา่จะกลบัมาใช้รหสัเดมิซ า้อีกครัง้ได้ 
6. ควรให้มีการบนัทึกไฟล์ข้อมูลได้สะดวกมากขึน้ เพ่ือเก็บไว้เป็นหลกัฐานหรือส่งต่อให้ผู้ ท่ี

เก่ียวข้องตอ่ไปได้ 
7. หากวนัไหนระบบจะมีปัญหาควรแจ้งลว่งหน้าเพ่ือไมใ่ห้เสียเวลาในการท างาน 
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8. ช่องท่ีให้พิมพ์ข้อความก่อนจะลงนาม มีขนาดเล็กมาก ท าให้เกิดความผิดพลาดในการ
พิมพ์บอ่ยครัง้ 

9. ในการพิมพ์เอกสารควรมีในส่วนของการดตูวัอย่างเอกสารก่อนพิมพ์ (print preview) เพ่ือ
ดวูา่เอกสารท่ีต้องการพิมพ์อยูห่น้าไหน เพ่ือไมใ่ห้ต้องพิมพ์ทกุหน้า ท าให้ลดการสิน้เปลืองกระดาษได้ 

10. เวลาสง่เอกสารควรมีสถานะให้รู้วา่สง่เอกสารออกไปแล้ว 
11. ควรแบง่หน้าท่ีของบุคลากรแต่ละหน่วยงานในการแจ้งข่าวสารให้ดีกว่านี ้เพ่ือลดปริมาณ

ข้อมลูท่ีสง่มาแบบซ า้ซ้อน 
12. ควรมีการส าเนาเอกสารได้จากบนัทกึเดมิท่ีสร้าง เพ่ือลดเวลาในการท างาน 
13. ควรพฒันาระบบให้สามารถใช้ได้กบัอปุกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในหลายแพลตฟอร์ม 

(platform) และรองรับโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (web browser) ท่ีหลากหลายมากขึน้ 
14. พฒันาระบบอินเทอร์เน็ตให้เสถียรมากขึน้เพ่ือไม่ให้ระบบหลดุบอ่ยๆ เพ่ือลดปัญหาในการ

ใช้งานระบบ e-office 
15. ควรพฒันาระบบให้มีการประมวลผลเร็วขึน้กว่าเดิม (ช่วงตอนกลางวนัหรือช่วงเย็นระบบ

มกัจะค้างท างานไมไ่ด้) 
16. ควรเพิ่มประสิทธิภาพของฐานข้อมูลในการจัดเก็บหรือประมวลผล เพ่ือรองรับผู้ ใช้งาน

จ านวนมากในเวลาเดียวกนั 
17. จดัอบรมผู้ ใช้ให้มีความช านาญมากกว่านี ้(ไม่ใช้ลองผิดลองถูกไปเร่ือยๆ) โดยเฉพาะ

บคุลากรท่ีเข้ามาท างานใหม ่
18. ควรมีศนูย์ให้ค าแนะน าหรือบริการสอนการใช้งานเม่ือเกิดปัญหา 
19. ประชาสมัพนัธ์ให้บคุลากรทกุคนเข้าใช้งานอยา่งทัว่ถึง 

 
ตอนที่ 7 เปรียบเทยีบประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ในส่วนนีเ้ป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ของบคุลากร จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพการท างานและหน่วยงานท่ีสงักดัจึงต้อง
ทดสอบสมมตุฐิานตา่งๆ ท่ีได้ก าหนดไว้ เพ่ือทราบถึงผลการทดสอบว่าสมมตุิฐานตา่งๆ นัน้มีผลอย่างไร 
สมมตุฐิานท่ีก าหนดไว้มีดงันี ้

1. บุคลากรท่ีมีเพศต่างกันมีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
แตกตา่งกนั 

2. บุคลากรท่ีมีอายุต่างกันมีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
แตกตา่งกนั 
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3. บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ แตกตา่งกนั 

4. บคุลากรท่ีมีสถานภาพการท างานต่างกนัมีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ แตกตา่งกนั 

5. บุคลากรท่ีมีหน่วยงานท่ีสังกัดต่างกันมีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ แตกตา่งกนั 
 

สมมุติฐานข้อที่  1: บุคลากรที่ มีเพศต่างกันมีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน 

H0 : บคุลากรท่ีมีเพศตา่งกนัมีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไม่
แตกตา่งกนั 

H1 : บคุลากรท่ีมีเพศตา่งกนัมีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
แตกตา่งกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ผู้ วิจัยใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่าง
ประชากร 2 กลุม่ โดยกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 เป็นอิสระจากกนั (Independent t-test ) ใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 
95% ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig.(2-tailed) หรือ Prob.(p) มีคา่น้อยกว่าหรือ
เทา่กบั .05 ผลการทดสอบสมมตุฐิานแสดงดงัตารางท่ี 4.16 

 

ตารางท่ี 4.16 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ 
          บคุลากรจ าแนกตามเพศ 

 
ด้าน 

เพศ  
t 

 
Sig ชาย หญิง 

X  S.D. X  S.D. 
1. ความพงึพอใจ
เก่ียวกบัระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.06 0.96 3.06 0.82 0.464 0.179 

2. ความสามารถในการ
น าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน
การปฏิบตังิาน 

3.02 0. 73 3.15 0.91 0.490 0.052 

3. ปัญหาในการใช้ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

2.62 0.81 2.62 0.71 1.012 0.152 

* มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้งานระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบคุลากร จ าแนกตามเพศ  โดยใช้สถิติ Independent t-test ในการทดสอบ
พบว่าประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ด้านความพึงพอใจเก่ียวกับระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความสามารถในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
ปฏิบตัิงานและด้านปัญหาในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีคา่  Sig  มากกว่า .05  นัน่คือ  
ปฏิเสธสมมตุิฐาน H1และยอมรับสมมตุิฐาน H0 หมายความว่าบคุลากรท่ีมีเพศตา่งกนั มีประสิทธิภาพ
ของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกันทัง้ด้านความพึงพอใจเก่ียวกับระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความสามารถในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
ปฏิบตังิานและด้านปัญหาในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

สมมุติฐานข้อที่  2: บุคลากรที่ มีอายุต่างกันมีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน 

2.1 ด้านความพงึพอใจเก่ียวกบัระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถเขียนสมมตุฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้      
H0: บุคลากรท่ีมีอายุต่างกันมีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

ด้านความพงึพอใจเก่ียวกบัระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไมแ่ตกตา่งกนั        
H1: บุคลากรท่ีมีอายุตา่งกันมีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ด้านความพงึพอใจเก่ียวกบัระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แตกตา่งกนั 
ส าหรับสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ผู้วิจยัใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA ) และการทดสอบสมมตุิฐานโดยใช้ระดบั
ความเช่ือมัน่ 95 ดงันัน้ จะปฏิเสธ สมมตุิฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig.(2-tailed) หรือ Prob.(p) มีค่า 
น้อยกวา่หรือเทา่กบั .05 ผลการทดสอบสมมตุฐิานแสดงดงัตารางท่ี 4.17 
 

ตารางท่ี 4.17 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความ 
     พงึพอใจเก่ียวกบัระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามอาย ุ

ความพงึพอใจ
เก่ียวกับระบบ
สารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

อาย ุ ระหวา่งกลุม่ 6.391 3 2.130 2.460 0.063 
ภายในกลุม่ 201.762 233 0.866     

 * มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอาย ุโดยใช้สถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ในการทดสอบพบว่าประสิทธิภาพ
ของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร มีค่า Prob. มากกว่า .05 นัน่คือ ปฏิเสธ
สมมตุิฐาน H1 และยอมรับสมมตุิฐาน H0 หมายความว่า อายท่ีุแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพของการใช้
งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความพึงพอใจเก่ียวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่
แตกตา่งกนั 

2.2 ด้านความสามารถในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบตังิาน 
สามารถเขียนสมมตุฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้
H0: บคุลากรท่ีมีอายตุา่งกนั มีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ด้านความสามารถในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบตังิานไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: บคุลากรท่ีมีอายตุา่งกนั มีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ด้านความสามารถในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบตังิานแตกตา่งกนั 
            ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผู้ วิจยัใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว ( One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA ) และการทดสอบสมมติ ฐานโดยใช้
ระดบัความเช่ือมัน่  95 ดงันัน้ จะปฏิเสธ สมมตุิฐานหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือ Sig.(2-tailed) หรือ Prob.(p) มี
คา่น้อยกวา่หรือเทา่กบั .05 ผลการทดสอบสมมตุฐิานแสดงดงัตารางท่ี 4.18 
 
ตารางท่ี 4.18 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความ 

     สามารถในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบตัิงานจ าแนกตาม 
     อาย ุ

ด้านความสามารถใน 
การน าระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนิกส์มาใช้ใน
การปฏบิัตงิาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

อาย ุ ระหวา่งกลุม่ 11.917 3 3.972 5.828 0.004 
ภายในกลุม่ 159.499 234 0.682    

 * มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.18  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอายุ โดยใช้สถิติ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ในการทดสอบพบว่า
ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านความสามารถในการน าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบตัิงาน มีคา่ Prob. น้อยกว่า .05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 และ 
ยอมรับสมมตุิฐาน H1 หมายความว่า อายท่ีุแตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณ
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อิเล็กทรอนิกส์ ด้านความสามารถในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน  
แตกตา่งกนั จงึต้องทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่
 
ตารางท่ี 4.19 เปรียบเทียบรายคูป่ระสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้าน 

     ความสามารถในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบตังิาน 
     แตกตา่งกนั จ าแนกตามอาย ุ

อายุ X  
ด้านความสามารถใน
การน าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

2 1 -3 0  ปี
  

 

31 – 40 ปี 
 

41-50 ปี 
 

51 ปีขึน้ไป 
 

3.46 3.00 2.99 2.80 

21-30 ปี 3.46  0.46* 0.47* 0.66* 

31-40 ปี 3.00   0.01 0.20 
41-50 ปี 2.99    0.19 
51 ปีขึน้ไป 2.80     

 
จากตารางท่ี 4.19 พบว่า บุคลากรท่ีมี อายุ 21-30 ปี กับอายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นต่อ

ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความสามารถในการน าระบบ  
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบตัิงานแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
บุคลากรท่ีมีอายุ 31-40 ปี จะมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านความสามารถในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน
มากกวา่บคุลากรท่ีมี อาย ุ21-30 ปี โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย 0.46 

บคุลากรท่ีมี อาย ุ21-30 ปี กบัอาย ุ41-50 ปี มีความคิดเห็นตอ่ประสิทธิภาพของการใช้งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความสามารถในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
ปฏิบตัิงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยบุคลากรท่ีมีอายุ 41-50 ปี จะมี
ความคิดเห็นตอ่ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความสามารถในการ
น าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบตัิงานมากกว่าบุคลากรท่ีมี อายุ 21-30 ปี โดยมี
ผลตา่งของคา่เฉล่ีย 0.47 

บคุลากรท่ีมี อาย ุ21-30 ปี กับ อาย ุ51 ปีขึน้ไป มีความคิดเห็นตอ่ประสิทธิภาพของการใช้
งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความสามารถในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน
การปฏิบตัิงานแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยบคุลากรท่ีมีอาย ุ 51 ปีขึน้ไป จะ
มีความคดิเห็นตอ่ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความสามารถในการ
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น าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบตัิงานมากกว่าบุคลากรท่ีมี อายุ 21-30 ปี โดยมี
ผลตา่งของคา่เฉล่ีย 0.66 

 2.3  ด้านปัญหาในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถเขียนสมมตุฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้                                                           
H0: บคุลากรท่ีมีอายตุา่งกนั มีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็ก 

ทรอนิกส์ด้านปัญหาในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไมแ่ตกตา่งกนั       
H1: บคุลากรท่ีมีอายุตา่งกนั มีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ด้านปัญหาในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แตกตา่งกนั 
ส าหรับสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ผู้วิจยัใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว ( One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA ) และการทดสอบสมมตุิฐานโดยใช้
ระดบัความเช่ือมัน่ 95 ดงันัน้ จะปฏิเสธ สมมตุิฐานหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือ Sig. (2-tailed) หรือ Prob.(p) มี
คา่น้อยกวา่หรือเทา่กบั .05 ผลการทดสอบสมมตุฐิานแสดงดงัตารางท่ี 4.20 
 
ตารางท่ี 4.20 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านปัญหา 

    ในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามอาย ุ
ด้านปัญหาใน
การใช้ระบบ 
สารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

อาย ุ ระหวา่งกลุม่ 3.760 3 1.253 2.350 0.073 
ภายในกลุม่ 124.815 234 0.533     

 * มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

 จากตาราง 4.20  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอาย ุโดยใช้สถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ในการทดสอบพบว่าประสิทธิภาพ
ของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร ด้านปัญหาในการใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มีคา่ Prob. มากกว่า .05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมุติฐาน H1 และ ยอมรับสมมุติฐาน H0 
หมายความว่า อายุท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้าน
ปัญหาในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไมแ่ตกตา่งกนั  
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 สมมุติฐานข้อที่  3 : บุคลากรที่ มีระดับการศึกษาต่างกันมีประสิทธิภาพของการใช้งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน 

3.1 ด้านความพงึพอใจเก่ียวกบัระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถเขียนสมมตุฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้  
H0: บคุลากรท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนั มีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบ               

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านความพงึพอใจเก่ียวกบัระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไมแ่ตกตา่งกนั    
H1: บคุลากรท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนั มีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบ               

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านความพงึพอใจเก่ียวกบัระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แตกตา่งกนั 
 ส าหรับสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ผู้วิจยัใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
( One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA ) และการทดสอบสมมตุิฐานโดยใช้ระดบั
ความเช่ือมัน่ 95 ดงันัน้ จะปฏิเสธ สมมตุิฐานหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือ Sig.(2-tailed) หรือ Prob. (p) มีคา่
น้อยกวา่หรือเทา่กบั .05 ผลการทดสอบสมมตุฐิานแสดงดงัตารางท่ี 4.21 
 

ตารางท่ี 4.21 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านความ 
พงึพอใจเก่ียวกบัระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

ความพงึพอใจ
เก่ียวกับระบบ
สารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ระดบัการศกึษา ระหวา่งกลุม่ 4.110 3 1.370 1.916 0.128 
ภายในกลุม่ 167.306 234 0.715     

 * มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

                 จากตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการศกึษา โดยใช้สถิติ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ในการทดสอบ
พบวา่ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านความพึงพอใจเก่ียวกบัระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีคา่ Prob. มากกว่า .05 นัน่คือ ปฏิเสธ สมมตุิฐาน H1 และ ยอมรับสมมตุิฐาน H0 
หมายความว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านความพงึพอใจเก่ียวกบัระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไมแ่ตกตา่งกนั  
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3.2 ด้านความสามารถในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบตังิาน 
สามารถเขียนสมมตุฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้      
H0: บคุลากรท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนั มีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสาร บรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ด้านความสามารถในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบตัิ  งานไม่
แตกตา่งกนั                                 

H1: บคุลากรท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนั มีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านความสามารถในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบตังิาน
แตกตา่งกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผู้วิจยัใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว ( One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA ) และการทดสอบสมมตุิฐานโดยใช้
ระดบัความเช่ือมัน่ 95 ดงันัน้ จะปฏิเสธ สมมตุิฐานหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือ Sig. (2-tailed) หรือ Prob. (p) มี
คา่น้อยกวา่หรือเทา่กบั .05 ผลการทดสอบสมมตุฐิานแสดงดงัตารางท่ี  4.22 
 

ตารางท่ี 4.22 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้าน 
ความสามารถในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบตัิงาน  
จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

ด้านความสามารถ
ในการน าระบบ
สารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์มา
ใช้ในการ
ปฏิบัตงิาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ระดบัการศกึษา ระหวา่งกลุม่ 2.054 3 0.685 0.561 0.641 
ภายในกลุม่ 285.429 234 1.220     

 * มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
              

จากตารางท่ี 4.22 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการศึกษา โดยใช้สถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ในการทดสอบ
พบวา่ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านความสามารถในการน าระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบตังิาน มีคา่ Prob. มากกวา่ .05 นัน่คือ ปฏิเสธ สมมตุิฐาน H1 และ 
ยอมรับสมมตุฐิาน H0 หมายความวา่ ระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านความสามารถในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
ปฏิบตังิาน ไมแ่ตกตา่งกนั  
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3.3  ด้านปัญหาในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถเขียนสมมตุฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้                    
H0:  บคุลากรท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนั มีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบ               

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านปัญหาในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไมแ่ตกตา่งกนั  
H1: บคุลากรท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนั มีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ด้านปัญหาในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แตกตา่งกนั 
ส าหรับสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ผู้วิจยัใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว ( One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA ) และการทดสอบสมมตุฐิานโดยใช้
ระดบัความเช่ือมัน่ 95 ดงันัน้ จะปฏิเสธ สมมตุฐิานหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือ Sig.(2-tailed) หรือ Prob.(p) มี
คา่น้อยกวา่หรือเทา่กบั .05 ผลการทดสอบสมมตุฐิานแสดงดงัตารางท่ี 4.23 
 

ตารางท่ี 4.23 ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านปัญหาในการใช้ 
          ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
ด้านปัญหาใน
การใช้ระบบ
สารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ระดบัการศกึษา ระหวา่งกลุม่ 3.976 3 1.325 2.489 0.061 
ภายในกลุม่ 124.599 234 0.532     

 * มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.23 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการศึกษา โดยใช้สถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ในการทดสอบ
พบว่าประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านปัญหาในการใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มีค่า Prob. มากกว่า .05 นัน่คือ ปฏิเสธ สมมุติฐาน H1 และ ยอมรับสมมุติฐาน H0 
หมายความว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพของการใช้ง านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านปัญหาในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไมแ่ตกตา่งกนั  
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 สมมุตฐิานข้อที่ 4 : บุคลากรท่ีมีสถานภาพการท างานต่างกันมีประสิทธิภาพของการใช้
งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน 

H0: บุคลากรท่ีมีสถานภาพการท างานต่างกันมีประสิ ทธิภาพของการใช้งานระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: บุคลากรท่ีมีสถานภาพการท างานต่างกันมีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แตกตา่งกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ผู้ วิจัยใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่าง
ประชากร 2 กลุม่ โดยกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 เป็นอิสระจากกนั (Independent t-test ) ใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 
95% ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig.(2-tailed) หรือ Prob.(p) มีคา่น้อยกว่าหรือ
เทา่กบั .05 ผลการทดสอบสมมตุฐิานแสดงดงัตารางท่ี 4.24 

 

ตารางท่ี 4.24 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบคุลากร  
จ าแนกตามสถานภาพการท างาน 
 

ด้าน 
สถานภาพการท างาน  

t 
 

Sig อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

X  S.D. X  S.D. 
1.ความพงึพอใจเก่ียวกบัระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

3.55 0.92 3.43 0.72 0.724 0.471 

2.ความสามารถในการน าระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
ในการปฏิบตังิาน 

3.67 0.74 3.46 0.93 1.151 0.252 

3.ปัญหาในการใช้ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

3.49 0.90 3.39 0.94 0.490 0.624 

* มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
จากตารางท่ี 4.24 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบคุลากร จ าแนกตามสถานภาพการท างาน  โดยใช้สถิติ Independent t-test 
ในการทดสอบพบว่ามีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความพึงพอใจ
เก่ียวกบัระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความสามารถในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มา
ใช้ในการปฏิบตัิงาน และด้านปัญหาในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  มีคา่ Sig  มากกว่า .05  
นั่นคือ  ปฏิเสธ สมมุติฐาน H1และยอมรับสมมุติฐาน H0 หมายความว่าบุคลากรท่ีมีสถานภาพการ
ท างานตา่งกนั มีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไมแ่ตกตา่งกนั 
 



51 
 

 

 สมมุตฐิานข้อที่ 5: บุคลากรที่มีหน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีประสิทธิภาพของการใช้งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน 

5.1 ด้านความพงึพอใจเก่ียวกบัระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถเขียนสมมตุฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้  
H0: บุคลากรท่ีมีหน่วยงานท่ีสังกัดต่างกัน มีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบ               

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านความพงึพอใจเก่ียวกบัระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไมแ่ตกตา่งกนั    
H1: บุคลากรท่ีมีหน่วยงานท่ีสังกัดต่างกัน มีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบ               

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านความพงึพอใจเก่ียวกบัระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แตกตา่งกนั 
 ส าหรับสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ผู้วิจยัใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
( One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA ) และการทดสอบสมมตุิฐานโดยใช้ระดบั
ความเช่ือมัน่ 95 ดงันัน้ จะปฏิเสธ สมมตุฐิานหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือ Sig.(2-tailed) หรือ Prob.(p) มีคา่น้อย
กวา่หรือเทา่กบั .05 ผลการทดสอบสมมตุฐิานแสดงดงัตารางท่ี 4.25 
 

ตารางท่ี 4.25 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านความ 
พงึพอใจเก่ียวกบัระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามหนว่ยงานท่ีสงักดั 

ความพงึพอใจ
เก่ียวกับระบบ
สารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

หน่วยงานที่
สังกัด 

ระหวา่งกลุม่ 24.229 15 1.615 1.362 0.168 
ภายในกลุม่ 263.254 222 1.186   

 * มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
                 จากตารางท่ี 4.25 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบหน่วยงานท่ีสงักดั โดยใช้สถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ในการทดสอบ
พบวา่ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านความพึงพอใจเก่ียวกบัระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีคา่ Prob. มากกว่า .05 นัน่คือ ปฏิเสธ สมมตุิฐาน H1 และ ยอมรับสมมตุิฐาน H0 
หมายความว่า หน่วยงานท่ีสังกัดท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านความพงึพอใจเก่ียวกบัระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไมแ่ตกตา่งกนั  
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5.2 ด้านความสามารถในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบตังิาน 
สามารถเขียนสมมตุฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้      
H0: บคุลากรท่ีมีหนว่ยงานท่ีสงักดัตา่งกนั มีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบ           

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านความสามารถในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
ปฏิบตังิานไมแ่ตกตา่งกนั                                 

H1: บคุลากรท่ีมีหนว่ยงานท่ีสงักดัตา่งกนั มีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านความสามารถในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบตังิาน
แตกตา่งกนั 

 ส าหรับสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ผู้วิจยัใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว ( One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA ) และการทดสอบสมมตุิฐานโดยใช้
ระดบัความเช่ือมัน่ 95 ดงันัน้ จะปฏิเสธ สมมตุิฐานหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือ Sig.(2-tailed) หรือ Prob.(p) มี
คา่น้อยกวา่หรือเทา่กบั .05 ผลการทดสอบสมมตุฐิานแสดงดงัตารางท่ี 4.26 

 
ตารางท่ี 4.26 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้าน 

  ความสามารถในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบตังิาน  
  จ าแนกตามหนว่ยงานท่ีสงักดั 

ด้านความสามารถในการ
น าระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน
การปฏิบัตงิาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

หน่วยงานที่สังกัด ระหวา่งกลุม่ 19.157 15 1.277 1.590 0.078 
ภายในกลุม่ 177.498 221 0.803   

 * มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
            

 จากตารางท่ี 4.26 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบหน่วยงานท่ีสงักดัโดยใช้สถิติ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ในการทดสอบ
พบวา่ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านความสามารถในการน าระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบตังิาน มีคา่ Prob. มากกวา่ .05 นัน่คือ ปฏิเสธ สมมตุิฐาน H1 และ 
ยอมรับสมมุติฐาน H0 หมายความว่า หน่วยงานท่ีสังกัดท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพของการใช้งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านความสามารถในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
ปฏิบตังิานไมแ่ตกตา่งกนั  
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5.3  ด้านปัญหาในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถเขียนสมมตุฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้                    
H0:  บคุลากรท่ีมีหนว่ยงานท่ีสงักดัตา่งกนั มีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบ               

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านปัญหาในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไมแ่ตกตา่งกนั  
H1: บคุลากรท่ีมีหนว่ยงานท่ีสงักดัตา่งกนั มีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบ 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านปัญหาในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แตกตา่งกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผู้ วิจัยใช้การทดสอบด้วยการวิ เคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว ( One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA ) และการทดสอบ
สมมุติฐานโดยใช้ระดับความเช่ือมั่น 95 ดังนัน้ จะปฏิเสธ สมมุติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือ  
Sig.(2-tailed) หรือ Prob.(p) มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากบั .05 ผลการทดสอบสมมุติฐานแสดงดงั
ตารางท่ี  4.27 
 
ตารางท่ี 4.27 ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านปัญหาในการใช้ 
                     ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามหนว่ยงานท่ีสงักดั 
ด้านปัญหาใน
การใช้ระบบ
สารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

หน่วยงานที่
สังกัด 

ระหวา่งกลุม่ 9.668 15 0.645 1.203 0.270 
ภายในกลุม่ 118.906 222 0.536   

 * มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.27 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบหน่วยงานท่ีสงักัดโดยใช้สถิติ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ใน
การทดสอบพบวา่ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านปัญหาในการใช้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีคา่ Prob. มากกว่า .05 นัน่คือ ปฏิเสธ สมมตุิฐาน H1 และ ยอมรับ
สมมตุฐิาน H0 หมายความวา่ หนว่ยงานท่ีสงักดัท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านปัญหาในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไมแ่ตกตา่งกนั  
 



บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาพฤตกิรรมและประสิทธิภาพการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ซึง่มีวตัถปุระสงค์ของการวิจยัเพ่ือ ศกึษาพฤติกรรมและประสิทธิภาพของ
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และเพ่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ตามสถานภาพ
ผู้ ตอบแบบสอบถาม ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิตซึ่งปัจจุบนัมีจ านวนทัง้หมด 1,945 คน โดยประกอบด้วย อาจารย์ 687 
คน และเจ้าหน้าท่ี 1,258 คน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งใช้สตูรของ Yamane จ านวน 332 คน  และก าหนด
กลุ่มโดยใช้วิธีสุ่มแบบจดัชัน้ตามสดัส่วนของประชากร  ส าหรับขนาดของกลุ่มตวัอย่างได้ก าหนดให้มี
ความคลาดเคล่ือน .05 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดแบบตรวจสอบรายการ  
แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั และแบบปลายเปิด  
 
สรุปผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาพฤติกรรมและประสิท ธิภาพการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  สรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้

1. ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
กลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ทัง้หมดจ านวน 

238 คน ส่วนใหญ่เป็นหญิง จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 80.67 และชาย จ านวน 46 คน คิดเป็น 
ร้อยละ19.33 

อายุ ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 47.05 รองลงมา คือ   
21-30 ปี จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 33.61 และอายุ 41-50 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 
อนัดบัสดุท้ายคืออาย ุ51 ปีขึน้ไป จ านวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 2.11  

ระดบัการศกึษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 50.84 
รองลงมาคือ  ปริญญาโท จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 39.49 และปริญญาเอก จ านวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.47 อนัดบัสดุท้ายคือ ต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 4.20 

สถานภาพการท างาน ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าท่ี จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 71.01 และ
อาจารย์ จ านวน  69 คน คดิเป็นร้อยละ 28.99 

หน่วยงานท่ีสงักดั ส่วนใหญ่สงักดัหน่วยงานอ่ืนๆ คือ ส านกักิจการพิเศษ จ านวน 36 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.13 รองลงมาคือ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 
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14.29 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 คณะพยาบาลศาสตร์ 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 9.66 ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.56 ส านกังานอธิการบดี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.30 คณะครุศาสตร์  และส านกั
สง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.46 โรงเรียนสาธิตละอออทุิศ จ านวน 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.04 ศนูย์การศกึษา และโรงเรียนการท่องเท่ียวและบริการ จ านวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.62 คณะวิทยาการจดัการ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.36 บณัฑิตวิทยาลยั จ านวน  
7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.94 สถาบนัภาษาและวฒันธรรม และส านกัวิจยัและพฒันา จ านวน 5 คน  
คดิเป็นร้อยละ 2.10 อนัดบัสดุท้าย คือ โรงเรียนการเรือน จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 0.84 

2. พฤตกิรรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
2.1 ความถ่ีในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนใหญ่ใช้ทุกวัน จ านวน  

158 คน คิดเป็นร้อยละ 66.39 รองลงมาคือ ใช้สปัดาห์ละ 4-6 วนั และสปัดาห์ละ 1-3 วนั จ านวน  
32 คน คิดเป็นร้อยละ 13.45 อันดับสุดท้ายคือใช้น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน จ านวน 15 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 6.30 

2.2 ช่วงเวลาในการใช้งาน ส่วนใหญ่เข้าใช้งานในช่วงเวลา 8.01-12.00 น. จ านวน  
164 คน คดิเป็นร้อยละ 68.90 รองลงมาคือ เวลา 13.01-17.00 น. จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 33.19 
หลงัเวลา 17.00 น. (นอกเวลาท างาน) จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.82 และเวลา 12.01-13.00 น. 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.40 และ อนัดบัสดุท้ายคือ ก่อนเวลา 8.00 น. จ านวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.88  

2.3 วตัถปุระสงค์ของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือติดตามงานเอกสาร 
จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 81.51 รองลงมาคือ ติดตามข้อมลูข่าวสาร จ านวน 1188 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 78.99 จดัท าบนัทึกข้อความ จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 68.48 จดัท าหนงัสือส่งภายนอก 
จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 38.23 และแจ้งข่าวสารต่างๆ จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 29.83 
อนัดบัสดุท้าย คืออ่ืนๆ เชน่ ตรวจเอกสาร ลงนาม ปรับปรุงข้อมลูในระบบ ตดัเงินงบประมาณ หาความรู้
เพิ่มเตมิ และจดัท าค าสัง่หรือประกาศตา่งๆ เป็นต้น จ านวน 18 คน คดิเป็นร้อยละ 7.56     

3. ความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดสุิต 

ภาพรวมของความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  อยู่ในระดับ 
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในการใช้อยู่ในระดบัปานกลางทุกข้อ  
เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการตัง้ค่าเอกสาร รองลงมาคือ ด้านการจดัการ
เอกสาร  และอนัดบัสดุท้าย คือ ด้านการเข้าใช้งาน 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่   
3.1 ความพงึพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเข้าใช้งานโดยรวม 

อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมาก 1 ข้อ คือ การเข้าใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (การระบ ุรหสัผู้ ใช้ รหสัผ่าน) และอยู่ในระดบัน้อย 1 ข้อ คือ การใช้งานผ่าน
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรืออปุกรณ์แท็บเล็ต (Tablet)  

3.2 ความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านการจดัการเอกสาร
โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมาก 2 ข้อ ระดบัปานกลาง 
10 ข้อ เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ การเปิดดูเอกสารเข้า -ออก รองลงมา คือ  
การเปิดดขู่าวด่วน-แจ้งเตือน  การเปิดดกูระดานข่าว การตรวจสอบการลงนาม การสร้าง-ส่งบนัทึก
ข้อความ  การค้นหาเอกสารเพ่ือติดตามงาน  การจดัการเอกสารรอด าเนินการ การสร้าง-ส่งหนงัสือส่ง
ภายนอก  การจดัการหนงัสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ การสร้าง-ส่งเอกสารอ่ืนๆ เช่น ใบประกาศ  ใบค าสัง่ 
และหนงัสือประทบัตราแทนการลงช่ือ การเปิดดเูอกสารท่ีเกินก าหนด อนัดบัสดุท้าย คือ การจดัการ
รายงานเอกสารลงทะเบียนรับ-สง่ 

3.3 ความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านการตัง้ค่าเอกสาร
โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ  
เรียงตามล าดบัคา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ การตัง้เส้นทางเดินเอกสาร ได้แก่ การสร้างเส้นทางส่วน
บุคคล และการเลือกใช้เส้นทางส่วนบุคคล รองลงมาคือ การจัดการระบบและความปลอดภัย ได้แก่ 
การเปล่ียนรหสัผ่าน การก าหนดภาพลายมือช่ือ และการตัง้ค่าการเข้าใช้ระบบ และการตัง้คา่เอกสาร
ต่างๆ ได้แก่ วิธีการส่งเอกสาร เอกสารรับโอนจากบุคคลอ่ืน การแสดงรายการเอกสาร การแสดงการ
เลือกหน่วยงาน  แจ้งการดึงกลับ และการตัง้ค่าการพิมพ์เอกสารและการตัง้ค่าการลงนาม ได้แก่  
การแสดงหนว่ยงานในการลงนาม การตัง้คา่การปฏิบตั ิงานแทน และการตัง้คา่การลงนามเอกสาร  

4. ความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
ภาพรวมของความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ อยู่ในระดบัปานกลางทกุข้อ เรียงตามล าดบัคา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ 
ด้านการตัง้คา่เอกสาร และด้านการจดัการเอกสาร   

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่   
4.1 ความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านการจดัการเอกสารโดยรวม อยู่

ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง 5 ข้อ และระดบัน้อย 1 ข้อ 
เรียงตามล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ การตรวจสอบ การค้นหาและติดตามงานต่างๆ  
การสร้างรายงานบคุลากรและรายงานการลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร อนัดบัสดุท้าย คือ การจดัรูปแบบ
หน้ากระดาษ  
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4.2 ความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านการตัง้คา่เอกสารโดยรวม อยู่ใน
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัปานกลางทกุข้อ เรียงตามล าดบัคา่เฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย คือ การเลือกผู้ รับได้ถูกต้องและตรงตามความต้องการ รองลงมาคือ การแนบไฟล์
เอกสาร การตัง้คา่ใช้งานตา่งๆ ได้แก่ การตัง้คา่เอกสาร การตัง้คา่การลงนาม การตัง้เส้นทางเดินเอกสาร 
และระบบความปลอดภยั อนัดบัสดุท้าย คือ การล าดบัความส าคญัเร่งดว่นของเอกสาร  

5. ปัญหาในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
ภาพรวมของปัญหาในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยรวม อยู่ในระดับ 

ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง 2 ข้อ เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจาก 
มากไปหาน้อย คือ ด้านการด าเนินงาน และด้านการจดัการเอกสาร  ส่วนปัญหาในการใช้งานอยู่ใน
ระดบัน้อย คือ ด้านการเข้าใช้งาน  

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่   
5.1 ปัญหาในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเข้าใช้งานโดยรวม อยู่ใน

ระดบัน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการใช้อยู่ในระดบัปานกลาง 2 ข้อ เรียงตามล าดบัคา่เฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย คือ ขัน้ตอนในการเข้าใช้งานระบบฯ (การระบุ รหสัผู้ ใช้ รหัสผ่าน) รองลงมา  คือ 
ศกัยภาพของผู้ใช้งาน เชน่ ไม่รู้จกัค าสัง่หรือช่องทางในการใช้งานและขาดการอบรมการใช้ ส่วนปัญหา
ในการใช้งานอยูใ่นระดบัน้อย คือ การใช้งานผา่นโทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรืออปุกรณ์ แท็บเล็ต (Tablet)  

5.2 ปัญหาในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านการจดัการเอกสารโดยรวม  
อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัปานกลางทุกข้อ เรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ การจัดหน้ากระดาษ รองลงมาคือ การค้นหาและติดตามเอกสาร  
การแสดงผลข้อมลูจากเอกสารตา่งๆ การ download ไฟล์เอกสาร ขนาดของตวัอกัษร การพิมพ์เอกสาร 
การแนบไฟล์เอกสาร การดงึเอกสารกลบัมาแก้ไข อนัดบัสุดท้าย คือ การจดัล าดบัความส าคญัเร่งดว่น
ในการรับ-สง่เอกสาร  

5.3 ปัญหาในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านการด าเนินงานโดยรวม อยู่ใน
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัปานกลางทกุข้อ เรียงตามล าดบัคา่เฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย คือ การเปิดอา่นเอกสารฉบบัถดัไปหรือฉบบัก่อนหน้า รองลงมา คือ ความรวดเร็วใน
การรับ-ส่งเอกสาร การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ) อนัดบัสุดท้าย คือ การประมวลผล
ค าสัง่ตา่งๆ  

6. ข้อเสนอแนะในการพฒันาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตควรพฒันาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ

เพิ่มมากขึน้โดยการเพิ่มเคร่ืองมือในการจดัหน้าเอกสารและการตดัค าในแต่ละบรรทดัให้ใกล้เคียงกับ
การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) เปิดอ่านเอกสารฉบบัถัดไปหรือก่อนหน้า  
ควรมีปุ่ มกดเล่ือนไปเร่ือยๆ โดยไม่ต้องย้อนกลับไปหน้าแรกใหม่ ควรพัฒนาระบบการสืบค้นให้มี 
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ความง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึน้ การจัดรูปแบบเอกสารขณะพิมพ์ หรือมุมมอง 
(ตวัอย่าง) ก่อนพิมพ์ และหลงัพิมพ์ควรเหมือนกนั ในการเปล่ียนรหสัผ่าน ควรกลบัมาใช้รหสัเดิมซ า้อีก
ครัง้ได้ ส าหรับการบนัทึกไฟล์ข้อมูล ซึ่งสามารถเก็บไว้เป็นหลกัฐานหรือส่งต่อให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องต่อไปได้ 
ควรมีความสะดวกมากกว่านี ้หากวนัไหนไม่สามารถใช้งานระบบได้ควรมีการแจ้งล่วงหน้า ควรขยาย
ช่องท่ีให้พิมพ์ข้อความก่อนจะลงนาม ให้มีขนาดกว้างขึน้ เพ่ือลดความผิดพลาดในการพิมพ์ข้อความ 
นอกจากนัน้ควรมีในส่วนของการดตูวัอย่างเอกสารก่อนพิมพ์ (print preview) เพ่ือดูว่าเอกสารท่ี
ต้องการพิมพ์อยูห่น้าไหน เพ่ือไมใ่ห้ต้องพิมพ์ทกุหน้า ท าให้ลดการสิน้เปลืองกระดาษได้ เวลาส่งเอกสาร
ควรมีสถานะให้รู้ว่าส่งเอกสารออกไปแล้ว และควรแบ่งหน้าท่ีของบุคลากรแต่ละหน่วยงานในการส่ง
หรือแจ้งข่าวสารให้ดีกว่านี ้เพ่ือลดปริมาณข้อมูลท่ีส่งมาแบบซ า้ซ้อน ควรมีการส าเนาเอกสารได้จาก
บนัทึกเดิมท่ีสร้าง เพ่ือลดเวลาในการท างาน ควรพฒันาระบบให้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในหลาย แพลตฟอร์ม (platform) และรองรับโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (web browser)  
ท่ีหลากหลายมากขึน้ พฒันาระบบอินเทอร์เน็ตให้เสถียรมากขึน้เพ่ือไม่ให้ระบบหลดุบอ่ยๆ ซึ่งจะท าให้
ลดปัญหาในการใช้งานระบบ e-office ลงได้ และท่ีส าคญัควรพฒันาระบบให้มีการประมวลผลเร็วขึน้
กว่าเดิม นอกจากนัน้ยงัควรเพิ่มประสิทธิภาพของฐานข้อมลูในการจดัเก็บหรือประมวลผล เพ่ือรองรับ
ผู้ ใช้งานจ านวนมากในเวลาเดียวกัน และมีการจดัอบรมผู้ ใช้ให้มีความช านาญมากกว่านี ้โดยเฉพาะ
บคุลากรท่ีเข้ามาท างานใหม่ รวมทัง้ควรมีศนูย์ให้ค าแนะน าหรือบริการสอนการใช้งานเม่ือเกิดปัญหา 
และมีการประชาสมัพนัธ์ให้บคุลากรทกุคนเข้าใช้งานอยา่งทัว่ถึง 

7. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย  
ราชภฏัสวนดสุิต  

7.1 บคุลากรท่ีมีเพศตา่งกนั มีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ไม่แตกตา่งกนั ทัง้ด้านความพึงพอใจเก่ียวกบัระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความสามารถในการ
น าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานและด้านปัญหาในการใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ไมแ่ตกตา่งกนั 

7.2 บคุลากรท่ีมีอายตุ่างกันมีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความพึงพอใจเก่ียวกับระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และด้านปัญหาในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไม่แตกตา่งกนั แตด้่าน
ความสามารถในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบตังิาน แตกตา่งกนั  

7.3 บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบ                
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกนั ทัง้ด้านความพึงพอใจเก่ียวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ด้านความสามารถในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบตัิงาน และด้านปัญหาใน
การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
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7.4 บุคลากรท่ีมีสถานภาพการท างานต่างกันมีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบ        
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกันทัง้ด้านความพึงพอใจเก่ียวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ด้านความสามารถในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบตัิงาน และด้านปัญหาใน
การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

7.5 บุคลากรท่ีมีหน่วยงานท่ีสังกัดต่างกันมีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบ                   
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกนั ทัง้ด้านความพึงพอใจเก่ียวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ด้านความสามารถในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบตัิงาน  และด้านปัญหาใน
การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 
อภปิรายผล 

 
1. พฤติกรรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  พบว่า 

บุคลากรส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ทุกวัน ในช่วงเวลา  
8.01-12.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีตนเองสะดวกและอยู่ในวันท าการ (กิดานันท์  มลิทอง, 2545)  
ซึ่งพฤติกรรมการเข้าใช้บริการขึน้อยู่กบัประสบการณ์ของผู้ ใช้ท่ีจะแสดงออกตามความสนใจหรือความ
ต้องการเฉพาะบคุคลซึ่งเกิดจากประสบการณ์รวมถึงระดบัการศึกษาท่ีชีใ้ห้เห็นความต้องการพืน้ฐาน
ของบคุคล  ส่งผลให้เกิดแรงจงูใจในการเปิดรับข้อมลูในแหล่งท่ีอยู่ใกล้ เพราะการรับข้อมูลของบุคคล
น ามาซึง่ความพงึพอใจหรือไมพ่งึพอใจ โดยกระบวนการดงักลา่วเกิดขึน้ภายใต้โครงสร้างทางสงัคมดงัท่ี 
McQuaik (1994) กล่าวว่าแนวทางการศกึษาตามทฤษฎีพฤติกรรมความพึงพอใจนีใ้ห้ความส าคญักบั
การเลือก การรับรู้ และการตอบสนองต่อสารของผู้ รับอยู่เสมอ  วัตถุประสงค์ในการใช้งานระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ ใช้เพ่ือติดตามงานเอกสาร ติดตามข้อมลู และจดัท าบนัทึกข้อความ 
อาจเน่ืองมาจากในยุคปัจจุบันข้อมูลข่าวสารมีเป็นจ านวนมากและสามารถสืบค้นได้ตลอดเวลา 
บุคลากรจึงจ าเป็นต้องใช้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ทุกวนั  เพ่ือติดตามข้อมูลข่าวสารทัง้
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ซึง่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  เป็นระบบจดัเก็บส าเนาเอกสารให้
เป็นไฟล์ดิจิทลัและสามารถเรียกดูได้จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตทุกท่ีทุกเวลา ภายใต้
ระบบรักษาความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในมหาวิทยาลัยให้คล่องตวั สะดวก
รวดเร็ว และบรรลุวัตถุประสงค์ในเร่ืองการส่ือสารนัน้ๆ รวมถึงยังสามารถตรวจสอบติดตามสถานะ
เอกสาร การด าเนินเร่ืองของเอกสารได้ตลอดเวลา  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นฤทธ์ิ มัยรัตน์ 
(2549) ได้ท าการศกึษาสภาพปัจจบุนั สภาพขัน้ต ่าท่ียอมรับได้ และความคาดหวงัเก่ียวกบัการใช้ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคม  
พบว่า    การน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ และท าให้การจดัเก็บข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 
สง่ผลให้การสืบค้นข้อมลู หรือการตรวจสอบเอกสารในกรณีท่ีต้องการน าเอกสารนัน้ๆ มาอ้างอิงได้ทนัที 
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2. ความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏ                             
สวนดสุิต  

ด้านการเข้าใช้งาน พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจในการเข้าใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์(การระบ ุรหสัผู้ ใช้ รหสัผ่าน) อาจเน่ืองมาจากบุคลากรเห็นว่าการเข้าใช้ระบบงาน และ
การเข้าสูร่ะบบ มีการกรอกรหสัผู้ใช้และการกรอกรหสัผา่นเข้าใช้ระบบมีความปลอดภยั และเป็นส่วนตวั 
ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ ธีรภทัร กางมลู (2554) ศกึษาสภาพปัจจบุนัและความคาดหวงัของการ
ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสงคราม 
พบว่า การเรียกใช้และการเข้าระบบ มีค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การป้องกันการเข้าระบบ  
การกรอกรหสัผา่นเข้าใช้ระบบ การเรียกใช้และการกรอกรหสัผู้ ใช้ตามล าดบั สมัพนัธ์กบัผลการวิจยัของ 
นฤทธ์ิ มยัรัตน์ (2549) ท่ีพบวา่บคุลากรพอใจกบัการเข้าสู่ระบบ มีการกรอกรหสัผู้ ใช้ การกรอกรหสัผ่าน
เข้าใช้ระบบ การระบุหน่วยงานต้นทางของระบบรับหนงัสือ การระบหุน่วยงานปลายทางของระบบรับ
หนงัสือ การสร้างหนงัสือของระบบส่งหนงัสือ การระบเุลขท่ีหนงัสือของระบบส่งหนงัสือ การก าหนดช่ือ
เร่ืองของระบบส่งหนังสือ การเลือกประเภทหนังสือของระบบส่งหนังสือ การก าหนดชัน้ความลับของ
ระบบส่งหนงัสือ การระบุเลขทะเบียนรับของระบบค้นหาและติดตามหนงัสือ การเลือกวนัท่ีรับหนงัสือ
ของระบบค้นหาและตดิตามหนงัสือ การก าหนดเลขทะเบียนส่งของระบบค้นหาและติดตามหนงัสือการ
เลือกชนิดสมดุทะเบียนส่งของระบบค้นหาและติดตามหนงัสือ การระบเุลขทะเบียนส่งของระบบค้นหา
และตดิตามหนงัสือ การระบวุนัท่ีของหนงัสือในระบบแก้ไขรายละเอียด การระบช่ืุอเร่ืองของระบบแก้ไข
รายละเอียดหนงัสือ การเลือกหน่วยงานปลายทาง ประเภทของรายงาน ความปลอดภยัของระบบ เช่น 
มีการก าหนดผู้ใช้และรหสัผา่น และการเผยแพร่เอกสาร  

ด้านการจดัการเอกสาร พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจในการเปิดดเูอกสารเข้า-ออก การ
เปิดดขู่าวดว่น-แจ้งเตือน  การเปิดดกูระดานข่าว อาจเน่ืองมาจากภายในมหาวิทยาลยั ในแต่ละวนัมี
การใช้ข่าวสารจ านวนมาก  ส่วนหนึ่งของข้อมูลข่าวสารมาจากนอกมหาวิทยาลยั ซึ่งเป็นการติดตอ่มา
จากหน่วยงานต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547) สิ่งท่ีเด่นชัดของการ
ด าเนินการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คือ บคุลากรสามารถติดตามเอกสาร   เข้า-ออกของตนเองได้
อย่างสะดวก การติดตามข่าวสาร งานภายในของมหาวิทยาลยัผ่านระบบข่าวดว่น -แจ้งเตือน  ท าให้
บุคลากรได้รับข้อมูลได้รวดเร็วขึน้ การส่งเอกสารระหว่างกันจะรวดเร็วแม้การส่งข้ามคณะ ส านัก 
สถาบนั ก็จะไปได้ทนัที ส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานโดยรวมของมหาวิทยาลยั การเน้นใน
เร่ืองความเร็วและเวลาเป็นสิ่งท่ีได้ประโยชน์อยา่งชดัเจนเพ่ือการจดัการเอกสารของมหาวิทยาลยัท่ีดีขึน้  

ด้านการตัง้ค่าเอกสาร พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจในการตัง้เส้นทางเดินเอกสาร ได้แก่  
การสร้างเส้นทางส่วนบุคคล และการเลือกใช้เส้นทางส่วนบุคคล อาจเน่ืองมาจากบุคลากรสามารถ
เลือกช่องทางในการส่งเอกสารโดยก าหนดเส้นทางของเอกสารด้วยตนเอง ท าให้สามารถติดตามว่า
เอกสารขณะนัน้อยู่ ท่ีใคร ก าลังด าเนินการอยู่ในขัน้ตอนใด และเม่ือมีข้อผิดพลาดจะสามารถเรียก
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เอกสารเพ่ือแก้ไขใหมไ่ด้ทนัที สามารถจดัเก็บและเข้าถึงเอกสาร ติดตามสถานะของเอกสารและก าหนด
ความปลอดภยัของข้อมลูได้ สอดคล้องกบังานวิจยัของ เดชา สพุรรณทอง  (2548) ศกึษาสภาพปัจจบุนั 
สภาพท่ียอมรับได้ และความคาดหวังต่อการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในส านักงาน
ปลดักระทรวงศกึษาธิการ  

3. ความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
ด้านการจดัการเอกสาร พบว่า การตรวจสอบ การค้นหาและติดตามงานตา่งๆ เพ่ือค้นหา

เอกสารและตดิตามเอกสารย้อนหลงั สอดคล้องกบังานวิจยัของ อมรรัตน์ โพธิรังสรรค์ (2550) ซึ่งศกึษา
ระบบงานสารบรรณของส านักผู้ อ านวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยพบว่า ระบบงาน 
สารบรรณช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูลหรือตรวจสอบสถานะของหนังสือลดการซ า้ซ้อนในวิธี
ปฏิบตัิงานบางขัน้ตอน ท าให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีข้อมูลท่ีถูกต้องตรงกันและระบบยังท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการวางแผนการติดตามการปฏิบตัิงานตามค าสัง่การของผู้บริหารและการบริหารเวลา
ในการจดัการงานเอกสารท่ีมีก าหนดเวลา 

ด้านการตัง้คา่เอกสาร คือ การเลือกผู้ รับได้ถกูต้องและตรงตามความต้องการ เป็นการตัง้
คา่เอกสาร การตัง้เส้นทางเดนิเอกสาร และการตัง้คา่การลงนาม เพ่ือแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล
กับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุตวับุคคลผู้ เป็นเจ้าของลายมือช่ือ ซึ่งสัมพันธ์กับ
ผลการวิจัยของ นฤทธ์ิ  มัย รัตน์ (2549)  ท่ีพบว่า การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
ช่วยลดระยะเวลาและทรัพยากรในการรับ-ส่งหนังสือ คือ การแบ่งโครงสร้างการท างานภายใน เช่น  
การแบง่กลุม่ผู้ใช้เป็น ส านกั/กอง/ศนูย์/ฝ่าย/สว่น/กลุม่ การฝึกอบรมบคุลากร การก าหนดสิทธิการเข้าใช้
ระบบ เช่น ผู้ ใช้ระบบ และผู้ดแูลระบบ การติดตัง้โปรแกรมและอปุกรณ์  การระบหุน่วยงานต้นทางของ
ระบบรับหนังสือ การระบุหน่วยงานปลายทางของระบบรับหนังสือ การระบุเลขท่ีหนังสือของระบบ  
สง่หนงัสือและการก าหนดช่ือเร่ืองของระบบสง่หนงัสือ  

4. ปัญหาในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
ปัญหาด้านการเข้าใช้งาน พบวา่ บคุลากรเห็นวา่ขัน้ตอนในการเข้าใช้งานระบบฯ (การระบ ุ

รหัสผู้ ใช้ รหัสผ่าน) มีความล่าช้า บางครัง้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ สัมพันธ์กับผลการวิจัยของ  
อารยา ขนัทอง (2549) ศึกษาปัญหาด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด 
คือ ใช้เวลาในการเข้าสูร่ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
หนองคาย เขต 1 เป็นระบบการรับส่งเอกสารระหว่างโรงเรียนและส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
หนองคายเขต 1 ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีปัญหามากท่ีสุดคือช่องสัญญาณต ่าท าให้ 
การติดตอ่ส่ือสารช้า การส่ือสารมีความเร็วต ่า เซิร์ฟเวอร์ขดัข้องบ่อยและติดตอ่ยากเพราะเป็นเวลาท่ีมี
ผู้ใช้มาก   

ปัญหาด้านการจัดการเอกสาร พบว่า การจัดหน้ากระดาษ บันทึกข้อความ หนังสือ
ภายนอกท าได้ไมส่ะดวกไม่สามารถคดัลอกข้อความในหน้าบนัทึกข้อความได้ อาจเน่ืองมาจากเอกสาร
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อาจจะเป็นหนังสือราชการติดต่อส่ือสาร หรือการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนัน้หน่วยงานทุกแห่งใน
มหาวิทยาลัย จะท างานในลักษณะท่ีเป็นผู้ รับข่าวสาร และเป็นผู้ สร้างข่าวสารเพ่ือการกระจายต่อ
ออกไป การด าเนินการจึงเป็นการกระท าท่ีเช่ือมโยงกันอย่างทัว่ถึงกลไกท่ีเปล่ียนจากอนาล็อกมาเป็น
ดิจิทลัซึ่งเห็นได้ชดัว่า เอกสารท่ีเป็นกระดาษเดิมท่ีเข้ามาจากภายนอกจะได้รับการปรับเปล่ียนให้เป็น
เอกสารดจิิทลั แล้วน ามาเก็บไว้ท่ีเซิร์ฟเวอร์ กลไกท่ีส าคญัท่ีจะต้องกระท าคือ การแปลงเอกสารกระดาษ
ให้เป็นเอกสารดิจิทลั โดยปกติเอกสารท่ีสร้างมกัจะสร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft 
Word) เก็บข้อมูลเป็นไฟล์เอกสาร จึงสามารถปรับปรุงให้เป็นดิจิทัลได้ทนัที แต่ส าหรับเอกสารท่ีเป็น
กระดาษก็สามารถแปลงให้เป็นดิจิทลัได้ไม่ยาก ด้วยการใช้เคร่ืองสแกนเนอร์แปลงเป็นรูปภาพและเก็บ
ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ได้เชน่กนั 

ปัญหาด้านการด าเนินงาน พบว่า ปัญหาในการเปิดอ่านเอกสารฉบบัถดัไปหรือฉบบัก่อน
หน้า  การเปิดดรูายงานการรับ-ส่งหนงัสือในแตล่ะวนัและย้อนหลงั หรือการท างานในขัน้ตอนอ่ืนๆ เป็น
ต้น ท าให้ผู้ใช้ระบบต้องใช้เวลาในการท ารายการแตล่ะรายการในระบบมากขึน้  โดย มลัลิกา  หงส์หิรัญ 
และศิริพร เลาหกุล (2550) ศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
บคุลากรในนคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหมอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ คือ ความซ า้ซ้อนในการส่ง
เร่ืองท่ีไมเ่ก่ียวข้องผา่นระบบ ท าให้เกิดความเบื่อหนา่ยไมอ่ยากใช้งาน ควรจดัให้มีการอบรมขัน้ตอนการ
รับ-สง่หนงัสือ และการแจ้งเวียนทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างถกูวิธีและมีนโยบายหรือมาตรการท่ี
เด็ดขาด ส าหรับการไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลกระทบให้
ประสิทธิภาพการปฏิบตังิานลดลง  

5. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนดสุิต  

5.1 บคุลากรท่ีมีเพศตา่งกนั มีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ไม่แตกต่างกัน สามารถอธิบายได้ว่าเพศชายและเพศหญิงมีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไมต่า่งกนั นบัได้ว่าเพศไม่มีบทบาทส าคญัในการเลือกเข้าใช้งาน ไม่สอดคล้อง
กบัแนวคดิของ พิภพ วชงัเงิน  (2547) ท่ีเห็นวา่ภาวะความเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความแตกตา่งกนั
ในเร่ือง การปรับตวัทางสงัคม ความสามารถในการเรียนรู้ แรงจงูใจความสามารถในการแก้ปัญหาการ
งาน ทกัษะในการปฏิบตัิงาน ทัง้นีเ้พราะวฒันธรรมและสงัคม ก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสอง
เพศไว้ต่างกัน ท่ีไม่สอดคล้องกัน อาจเน่ืองมาจากปัจจุบันผู้ หญิงกับผู้ ชายมีความสนใจในการใช้
เทคโนโลยีพอๆ กัน ม าให้ไม่มีความแตกต่างกันของประสิทธิภาพในการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับ นิพนธ์ ลือกิตินนัท์ (2547) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของ
องค์กรในการใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบตัิงานของพนักงานบริษัท คาโอ อินดสัเตรียล (ประเทศ
ไทย) จ ากดั พบวา่ เพศ ไมมี่ผลตอ่ความส าเร็จขององค์กรในการใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบตังิาน 
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5.2 บุคลากรท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความพึงพอใจเก่ียวกับระบบ  
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และด้านปัญหาในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไม่แตกตา่งกนั ส่วน
ด้านความสามารถในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบตัิงานแตกตา่งกนัสามารถ
อธิบายได้ว่าอายุไม่ได้มีบทบาทส าคญัเก่ียวกับการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากโลกใน
ยคุปัจจบุนัเป็นยคุของเทคโนโลยีสารสนเทศบคุลากรทกุวยัจึงจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเพ่ือใช้ในการสืบค้นข้อมลูเพื่อ ท าผลงานทางวิชาการและเพ่ือการวิจยั  

5.3 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความพึงพอใจเก่ียวกับระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความสามารถในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
ปฏิบตัิงาน และด้านปัญหาในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน  ถึงแม้ว่าระดบั
การศึกษาจะส่งผลให้บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจท่ีตา่งกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ศรีสมพร รอดศิริ (2551) 
ศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน  
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีพบว่า ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการ
ปฏิบตัิงานส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบตัิงาน แต่ท่ีระดบัการศึกษาไม่มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการใช้
งานระบบสารบรรณอิเล้กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต อาจเน่ืองมาจากเป็นระบบท่ีใหม ่
ทุกคนเร่ิมเรียนรู้พร้อมกันซึ่งต้องอาศยัทักษะในการใช้งานหรือการใช้งานเป็นประจ ามากกว่าระดบั
การศกึษา ถึงจะใช้งานได้อยา่งมีประสิทธภาพ 

5.4 บุคลากรท่ีมีสถานภาพการท างานต่างกัน มีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความพึงพอใจเก่ียวกับ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความสามารถในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
ปฏิบตังิาน และด้านปัญหาในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไมแ่ตกตา่งกนั สามารถอธิบายได้ว่า 
สถานภาพการท างานท่ีต่างกันไม่มีบทบาทส าคญัในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
บคุลากร แต่ทกัษะในการปฏิบตัิงานมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มากกว่า จากงานวิจยัของ ศรีสมพร รอดศิริ (2551) ท่ีพบว่าทกัษะในการปฏิบตัิงานและเจตคติตอ่การ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีมีผลตอ่การใช้งาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

5.5 หน่วยงานท่ีสังกัดท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความพึงพอใจเก่ียวกับระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความสามารถในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
ปฏิบตังิาน และด้านปัญหาในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไมแ่ตกตา่งกนั สามารถอธิบายได้ว่า 
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หน่วยงานท่ีสังกัดแตกต่างกันไม่มีส่วนส าคัญต่อประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ แตข่ึน้กบัทกัษะในการปฏิบตังิานมากกว่า  

 
ข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะในทางปฏิบตั ิ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนดสุิตควรพฒันาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ดงันี ้
1.1 การจดัการเอกสาร 

- ควรเพิ่มเคร่ืองมือในการจัดหน้าเอกสารและการตัดค าในแต่ละบรรทัดให้
ใกล้เคียงกบัโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) เพ่ือความสะดวกและความสวยงามในการ
จดัพิมพ์เอกสาร 

- การเปิดอา่นเอกสารฉบบัถดัไปหรือก่อนหน้า ควรมีปุ่ มกดเล่ือนไปเร่ือยๆ โดยไม่
ต้องย้อนกลบัไปหน้าแรกใหม ่คล้ายๆ การใช้อีเมล ซึง่จะท าให้ได้รับความสะดวกมากขึน้ 

- การจัดรูปแบบเอกสารขณะพิมพ์ หรือมุมมอง (ตวัอย่าง) ก่อนพิมพ์ และหลัง
พิมพ์ควรเหมือนกนั 

- ควรให้มีการบนัทึกไฟล์ข้อมูลได้สะดวกมากขึน้ เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานหรือ 
สง่ตอ่ให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องตอ่ไปได้ 

- ควรเพิ่มช่องท่ีให้พิมพ์ข้อความก่อนจะลงนาม ให้มีขนาดใหญ่ขึน้ เพ่ือลด
ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ 

- ในการพิมพ์เอกสารควรมีในส่วนของ print preview เพ่ือดวู่าเอกสารท่ีต้องการ
พิมพ์อยูห่น้าไหน ท าให้ไมต้่องพิมพ์ทกุหน้า ชว่ยลดการสิน้เปลืองกระดาษได้ 

- เวลาสง่เอกสารควรมีสถานะให้รู้วา่ส่งเอกสารออกไปแล้ว 
- ควรมีการส าเนาเอกสารได้จากบนัทกึเดมิท่ีสร้าง เพ่ือลดเวลาในการท างาน 

1.2 ระบบฐานข้อมลูและการสืบค้น 
- ควรมีการปรับปรุงระบบการสืบค้นให้มีความง่าย สะดวก รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 
- ควรเพิ่มประสิทธิภาพของฐานข้อมูลในการจดัเก็บหรือประมวลผล เพ่ือรองรับ

ผู้ใช้งานจ านวนมากในเวลาเดียวกนั 
1.3 ระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 

- หากวนัไหนระบบจะมีปัญหาควรแจ้งลว่งหน้าเพ่ือไมใ่ห้เสียเวลาในการท างาน 
- ควรพฒันาระบบให้สามารถใช้ได้กบัอปุกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลาย 
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แพลตฟอร์ม (platform) และรองรับโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (web browser) ท่ีหลากหลายมากขึน้ 
- ควรพฒันาระบบให้มีการประมวลผลเร็วขึน้กวา่เดมิ  
- พฒันาระบบอินเทอร์เน็ตให้เสถียรมากขึน้เพ่ือไม่ให้ระบบหลุดบ่อยๆ ท าให้ลด

ปัญหาในการใช้งานได้ 
1.4 การใช้งาน 

- หากเปล่ียนรหสัผา่นแล้ว ควรกลบัมาใช้รหสัเดมิซ า้อีกได้ 
- ควรแบ่งหน้าท่ีของบุคลากรแต่ละหน่วยงานในการแจ้งข่าวสารให้ดีกว่านี ้เพ่ือ

ลดปริมาณข้อมลูท่ีสง่มาแบบซ า้ซ้อน 
- จดัอบรมผู้ ใช้ให้มีความช านาญมากกว่านี ้โดยเฉพาะบุคลากรท่ีเข้ามาท างาน

ใหม ่
- ควรมีศนูย์ให้ค าแนะน าหรือบริการสอนการใช้งานเม่ือเกิดปัญหา 
- ประชาสมัพนัธ์ให้บคุลากรทกุคนเข้าใช้งานอยา่งทัว่ถึง 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัตอ่ไป 
2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
2.2   ควรมีการศกึษาประเมินเคร่ืองมือ เช่น ระบบฐานข้อมลู อปุกรณ์เครือข่าย ท่ีใช้ของ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ ตลอดจนงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  
โดยใช้หลกัการประเมินของ Balance Score Card 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง พฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)   

ของม.ราชภฏัสวนดสุิต 
 
ค าชีแ้จง แบบสอบถามนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Office)  ของ ม.ราชภฏัสวนดุสิต จึงขอความกรุณาจากท่านโปรดให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ซึ่งข้อมูลที่ได้จะ
น าไปใช้ประโยชน์เพื่อการพฒันาระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Office) ของ ม.ราชภฏัสวนดสุติ ขอขอบพระคณุใน
ความร่วมมือของทา่นมา ณ โอกาสนี ้
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ที่ตรงกบัความเป็นจริงมากที่สดุ 
1. เพศ 
 ชาย        หญิง 
2. อาย ุ
   21 – 30 ปี     31 – 40 ปี 
   41 – 50 ปี      51 ปีขึน้ไป  
3. ระดบัการศกึษา 
   ต ่ากวา่ปริญญาตรี     ปริญญาตรี 
   ปริญญาโท      ปริญญาเอก 
4. สถานภาพการท างาน 

  อาจารย์       เจ้าหน้าที่ 
5. หนว่ยงานท่ีสงักดั 

  คณะครุศาสตร์     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
  คณะวิทยาการจดัการ     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  คณะพยาบาลศาสตร์     โรงเรียนการเรือน  
  โรงเรียนการทอ่งเที่ยวและบริการ    บณัฑิตวิทยาลยั  
  หนว่ยงานอื่นๆ (โปรดระบ)ุ..................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤตกิรรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ม.ราชภฏัสวนดุสติ 
6. ความถ่ีในการใช้งาน 

   ทกุวนั     สปัดาห์ละ 4-6 วนั 
   สปัดาห์ละ 1-3 วนั    น้อยกวา่สปัดาห์ละ 1 วนั  

7. ช่วงเวลาในการใช้งาน  (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

   ก่อนเวลา 8.00 น.     8.00-12.00  น.  
 12.01-13.00  น.     13.01-17.00 น.    
 หลงัเวลา 17.00 น. (นอกเวลาท างาน) 

8. วตัถปุระสงค์ของการใช้งาน (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

   ติดตามข้อมลูขา่วสาร   จดัท าบนัทกึข้อความ   แจ้งขา่วสารตา่งๆ 
   จดัท าหนงัสอืสง่ภายนอก  ติดตามงานเอกสาร   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ.................. 
 

ตอนที่ 3 ข้อมูลส ารวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ม.ราชภฏัสวนดุสิต 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย ในช่องที่ตรงกบัความเป็นจริงมากที่สดุ  

ล าดับ ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่เคย
ใช้งาน 

(0) 

ด้านการเข้าใช้งาน 

9.  การเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์   
(การระบ ุรหสัผู้ใช้ รหสัผา่น) 

      

10.  การใช้งานผา่นโทรศพัท์เคลือ่นท่ีหรืออปุกรณ์
แท็บเลต็ (Tablet) 

      

ด้านการจัดการเอกสาร 

11.  การเปิดดเูอกสารเข้า-ออก       

12.  การเปิดดเูอกสารที่เกินก าหนด       

13.  การสร้าง-สง่บนัทกึข้อความ       

14.  การสร้าง-สง่หนงัสอืสง่ภายนอก       

15.  การสร้าง-สง่เอกสารอื่นๆ เช่น ใบประกาศ ใบ
ค าสัง่ และหนงัสอืประทบัตราแทนการลงช่ือ 

      

16.  การค้นหาเอกสารเพื่อตดิตามงาน       

17.  การจดัการหนงัสอืเวยีนอิเลก็ทรอนิกส์       

18.  การตรวจสอบการลงนาม       

19.  การเปิดดขูา่วดว่น-แจ้งเตือน       

20.  การเปิดดกูระดานขา่ว       



 

ล าดับ ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่เคย
ใช้งาน 

(0) 

21.  การจดัการเอกสารรอด าเนินการ       

22.  การจดัการรายงานเอกสารลงทะเบียนรับ-สง่       

ด้านการตัง้ค่าเอกสาร 

23.  การตัง้คา่เอกสารตา่งๆ ได้แก่ วธีิการสง่เอกสาร 
เอกสารรับโอนจากบคุคลอื่น การแสดงรายการ
เอกสาร การแสดงการเลอืกหนว่ยงาน แจ้งการ
ดงึกลบั และการตัง้คา่การพิมพ์เอกสาร 

      

24.  การตัง้คา่การลงนาม ได้แก่ การแสดงหนว่ยงาน
ในการลงนาม การตัง้คา่การปฏิบตัิงานแทน 
และการตัง้คา่การลงนามเอกสาร 

      

25.  การตัง้เส้นทางเดินเอกสาร ได้แก ่การสร้าง
เส้นทางสว่นบคุคล และการเลอืกใช้เส้นทางสว่น
บคุคล 

      

26.  การรักษาความปลอดภยัของระบบ ได้แก่  
การเปลีย่นรหสัผา่น การก าหนดภาพลายมือช่ือ 
และการตัง้คา่การเข้าใช้ระบบ 

      

 
 
ตอนที่ 4 ข้อมูลส ารวจความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ม.ราชภฏัสวนดุสติ 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย ในช่องที่ตรงกบัความเป็นจริงมากที่สดุ 

ล าดับ ประเด็น 

ระดับความสามารถของระบบฯ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่เคย
ใช้งาน 

(0) 

ด้านการจัดการเอกสาร 

27.  การสร้าง-สง่เอกสารตา่งๆ        

28.  การจดัรูปแบบหน้ากระดาษ       

29.  การตรวจสอบเอกสารเข้า-ออก        

30.  การค้นหาและติดตามงานตา่งๆ       

31.  การสร้างรายงาน ได้แก่ รายงานบคุลากร และ
รายงานการลงทะเบียนรับ-สง่เอกสาร 

      

32.  การสัง่พิมพ์เอกสาร       



 

ล าดับ ประเด็น 

ระดับความสามารถของระบบฯ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่เคย
ใช้งาน 

(0) 

ด้านการตัง้ค่าเอกสาร 

33.  การตัง้คา่ใช้งานตา่งๆ ได้แก่ การตัง้คา่เอกสาร 
การตัง้คา่การลงนาม การตัง้เส้นทางเดินเอกสาร 
และระบบความปลอดภยั  

      

34.  การล าดบัความส าคญัเร่งดว่นของเอกสาร       

35.  การสง่เอกสารถงึปลายทางอยา่งรวดเร็ว ทนัเวลา       

36.  การแนบไฟล์เอกสาร       

37.  การเลอืกผู้ รับได้ถกูต้องและตรงตามความต้องการ       
 
ตอนที่ 5 ข้อมูลส ารวจปัญหาในการใช้งานระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ ม.ราชภฏัสวนดุสิต 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย ในช่องที่ตรงกบัความเป็นจริงมากที่สดุ 

ล าดับ ประเด็น 

ระดับปัญหา 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่เคย
ใช้งาน 

(0) 

ด้านการเข้าใช้งาน 

38.  ขัน้ตอนในการเข้าใช้งานระบบฯ  
(การระบ ุรหสัผู้ใช้ รหสัผา่น) 

      

39.  การใช้งานผา่นโทรศพัท์เคลือ่นท่ีหรืออปุกรณ์
แท็บเลต็ (Tablet) 

      

40.  ศกัยภาพของผู้ใช้งาน เช่น ไมรู้่จกัค าสัง่หรือ
ช่องทางในการใช้งาน และขาดการอบรมการใช้ 

      

ด้านการจัดการเอกสาร 

41.  ขนาดของตวัอกัษร       

42.  การจดัหน้ากระดาษ       

43.  การแสดงผลข้อมลูจากเอกสารตา่งๆ       

44.  การจดัล าดบัความส าคญัเร่งดว่นในการ 
รับ-สง่เอกสาร 

      

45.  การ download ไฟล์เอกสาร       

46.  การแนบไฟล์เอกสาร       

47.  การพิมพ์เอกสาร       



 

ล าดับ ประเด็น 

ระดับปัญหา 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่เคย
ใช้งาน 

(0) 

48.  การค้นหาและติดตามเอกสาร       

49.  การดงึเอกสารกลบัมาแก้ไข       

ด้านการด าเนินงาน 

50.  ความรวดเร็วในการรับ-สง่เอกสาร       

51.  การเปิดอา่นเอกสารฉบบัถดัไปหรือฉบบัก่อนหน้า       

52.  การรักษาความปลอดภยัของข้อมลูในระบบ       

53.  การประมวลผลค าสัง่ตา่งๆ        

54.  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ…………………………………. 
…………………………………………………... 

      

 

ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ม.ราชภฏัสวนดุสติ 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 
 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง  
อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

2. ดร.ภิรดี วชัรสินธุ์ 
อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

3. นางสาวนลินรัตน์ ชธูรรม 
ผู้ดแูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างเนือ้หาข้อค าถามกับ
จุดมุ่งหมายที่ใช้ในการวิจัยตามความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างเนือ้หาข้อค าถามกับจุดมุ่งหมาย 
ที่ใช้ในการวิจัยตามความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 

 

ข้อค าถาม 

คะแนนความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ ผลรวม IOC 

1 2 3 

ตอนที่ 3 ข้อมูลส ารวจความพงึพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ม.ราชภฏัสวนดุสติ 

1. การเข้าใช้งานระบบสารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส ์ 
(การระบ ุรหสัผู้ใช้ รหสัผา่น) 

1 1 1 3 1.00 

2. การเปิดดเูอกสารเข้า-ออก 1 1 1 3 1.00 

3. การเปิดดเูอกสารที่เกินก าหนด 1 1 1 3 1.00 

4. การสร้าง-สง่บนัทกึข้อความ 1 1 1 3 1.00 

5. การสร้าง-สง่หนงัสอืสง่ภายนอก 1 1 1 3 1.00 

6. การสร้าง-สง่ใบประกาศ 1 1 0 2 0.67 

7. การสร้าง-สง่ใบค าสัง่ 1 1 0 2 0.67 

8. การสร้าง-สง่ระเบียบ -1 1 0 0 0.00 
9. การสร้าง-สง่หนงัสอืประทบัตราแทนการ

ลงช่ือ 
0 1 0 1 0.33 

10. การค้นหาเอกสารเพื่อตดิตามงาน 1 1 1 3 1.00 

11. การจดัการเอกสารจองเลขรอด าเนินการ -1 1 1 1 0.33 

12. การจดัการหนงัสอืเวยีนอิเลก็ทรอนิกส์ 1 1 1 3 1.00 

13. การจดัการปฏิทินรายบคุคล 1 1 0 2 0.67 

14. การจดัการโครงสร้างองค์กร 0 1 1 2 0.67 

15. การตรวจสอบการลงนาม 1 1 1 3 1.00 

16. การเปิดดขูา่วดว่น-แจ้งเตือน 1 1 1 3 1.00 

17. การเปิดดกูระดานขา่ว 1 1 0 2 0.67 

18. การจดัการเอกสารรอด าเนินการ 1 1 1 3 1.00 
19. การตัง้และการจดัท าวาระ ได้แก่  

การลงทะเบยีนเสนอวาระ 
-1 1 1 1 0.33 

20. การสร้างสง่หนงัสอืนดัหมาย -1 1 1 1 0.33 

21. การจดัการรายการนดัหมายที่ตอบรับ -1 1 1 1 0.33 



 

ข้อค าถาม 

คะแนนความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ ผลรวม IOC 

1 2 3 

22. การแสดงรายงานการลงเวลาปฏิบตัิงาน
บคุลากร 

0 1 1 2 0.67 
23. การจดัการรายงานเอกสารลงทะเบียน

รับ-สง่ 
1 1 1 3 1.00 

24. การตัง้คา่เอกสารตา่งๆ ได้แก่ วธีิการสง่
เอกสาร การรับอีเมล เอกสารรับโอนจาก
บคุคลอื่น การแสดงรายการเอกสาร การ
แสดงการเลอืกหนว่ยงาน  แจ้งการดงึ
กลบั/ตีกลบั และการตัง้คา่การพิมพ์
เอกสาร 

1 1 1 3 1.00 

25. การตัง้คา่การลงนาม ได้แก่ การแสดง
หนว่ยงานในการลงนาม การตัง้คา่ 
การปฏิบตัิงานแทน และการตัง้คา่การลง
นามเอกสาร 

1 1 1 3 1.00 

26. การตัง้เส้นทางเดินเอกสาร ได้แก ่การ
สร้างเส้นทางสว่นบคุคล และการเลอืกใช้
เส้นทางสว่นบคุคล 

1 1 1 3 1.00 

27. การจดัการระบบและความปลอดภยั 
ได้แก่ การเปลีย่นรหสัผา่น การก าหนด
ภาพลายมือช่ือ และการตัง้คา่การเข้าใช้
ระบบ 

1 1 1 3 1.00 

ตอนที่ 4 ข้อมูลส ารวจความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ม.ราชภฏัสวนดุสติ 

28. การสร้าง-สง่เอกสารตา่งๆ  1 1 1 3 1.00 

29. การจดัหน้ากระดาษ 1 1 1 3 1.00 

30. การตรวจสอบเอกสารเข้า-ออก  1 1 1 3 1.00 

31. การค้นหาและติดตามงานตา่งๆ 1 1 1 3 1.00 
32. การสร้างรายงานบคุลากรและ 

รายงานการลงทะเบียนรับ-สง่เอกสาร  
1 0 1 2 0.67 

33. การตัง้คา่ใช้งานตา่งๆ ได้แก่ การตัง้คา่
เอกสาร การตัง้คา่การลงนาม การตัง้
เส้นทางเดินเอกสาร และระบบความ
ปลอดภยั  
 

1 1 1 3 1.00 



 

ข้อค าถาม 

คะแนนความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ ผลรวม IOC 

1 2 3 

34. การตรวจสอบรายละเอียด และความถกู
ต้องของเอกสาร 

-1 1 1 1 0.33 

35. การพิมพ์เอกสาร 0 1 1 2 0.67 
36. การล าดบัความส าคญัเร่งดว่นของ

เอกสาร 
1 1 1 3 1.00 

37. การสง่เอกสารให้สว่นท่ีเก่ียวข้องรับทราบ
และปฏิบตัิงานได้ทนัตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

1 1 0 2 0.67 

38. การแนบไฟล์เอกสาร 1 1 1 3 1.00 
39. การเลอืกผู้ รับได้ถกูต้องและตรงตาม 

ความต้องการ 
1 1 1 3 1.00 

ตอนที่ 5 ข้อมูลส ารวจปัญหาในการใช้งานระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ ม.ราชภฏัสวนดุสิต 

40. ขัน้ตอนในการเข้าใช้งานระบบฯ  
(การระบ ุรหสัผู้ใช้ รหสัผา่น) 

1 1 1 3 1.00 

41. ขนาดของตวัอกัษร  1 1 1 3 1.00 

42. การจดัหน้ากระดาษ 1 1 1 3 1.00 

43. การแสดงผลข้อมลูจากเอกสารตา่งๆ 1 1 1 3 1.00 
44. การเปิดอา่นเอกสารฉบบัถดัไปหรือ 

ฉบบัก่อนหน้า 
1 1 1 3 1.00 

45. ความรวดเร็วในการรับ-สง่เอกสาร 1 1 1 3 1.00 

46. การจดัล าดบัความส าคญัเร่งดว่นในการ
รับ-สง่เอกสาร 

1 1 1 3 1.00 

47. การ download ไฟล์เอกสาร 1 1 1 3 1.00 

48. การแนบไฟล์เอกสาร 1 1 1 3 1.00 

49. การพิมพ์เอกสาร 1 0 1 2 0.67 

50. การค้นหาและติดตามเอกสาร 1 1 1 3 1.00 

51. การดงึเอกสารกลบัมาแก้ไข 1 1 1 3 1.00 

52. การใช้งานผา่นโทรศพัท์เคลือ่นท่ีหรือ
อปุกรณ์แท็บเลต็ (Tablet) 
 

1 1 0 2 0.67 



 

ข้อค าถาม 

คะแนนความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ ผลรวม IOC 

1 2 3 

53. การใช้ระบบฯ ส าหรับบคุลากรท่ีเป็น
ชาวตา่งชาต ิ

0 0 1 1 0.33 

54. การรักษาความปลอดภยัของข้อมลูใน
ระบบ 

1 1 1 3 1.00 
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