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การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2) ศึกษาประสิทธิภาพการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สวนดุสิ ต และ 3) เปรี ยบเที ย บประสิทธิ ภ าพการใช้ ง านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ใน
การวิจยั ครัง้ นี ้ คือ บุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จานวน 332 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบสอบถาม โดยมีสมั ประสิทธิ์ ความเที่ยงทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.973 สถิติ
ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัย พบว่า 1) สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ
31-40 ปี ระดับการศึกษาปริ ญ ญาตรี สถานภาพการทางานเป็ นเจ้ าหน้ าที่ และสัง กัดหน่วยงาน
สนับสนุนด้ านวิชาการ 2) พฤติกรรมการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ทกุ วัน ในช่วงเวลา 8.01-12.00 น.
เพื่อติดตามงานเอกสาร 3) ประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ในด้ านความพึงพอใจในการใช้ งาน ความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
และปั ญหาในการใช้ งานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 4) การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพ
การใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพการทางานและหน่วยงานที่สงั กัดต่างกันมีประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
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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.

จ

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจยั ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ให้ ทนุ สนับสนุนการวิจยั เรื่ อง พฤติกรรม
และประสิทธิภาพการใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิ ตติม า เที ยมบุญประเสริ ฐ ที่ ให้ คาปรึ กษาเกี่ ยวกับ
แนวทางการจัดทางานวิจยั นี ้ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ขอขอบคุณ ผู้เ ชี่ ยวชาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง ดร.ภิ รดี วัช รสิ นธุ์ และ
นางสาวนลินรัตน์ ชูธรรม ในการจัดทาและตรวจแบบสอบถามของงานวิจยั นี ้
ขอขอบคุณ บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ สวนดุสิ ต ทุ ก ท่ า นที่ ส ละเวลาให้ ข้ อมู ล ใน
แบบสอบถามสาหรับงานวิจยั นี ้
สุดท้ ายนี ้คณะผู้วิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า งานวิจยั ฉบับนี ้จะมีประโยชน์ เพื่อเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตให้ มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ ้น และเหมาะสมกับบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน

คณะผู้วิจยั
2555

สารบัญ
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ

หน้ า
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)
(ซ)
(ญ)

บทที่ 1 บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญ
คาถามการวิจยั
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ขอบเขตการวิจยั
สมมติฐานการวิจยั
คาจากัดความที่ใช้ ในการวิจยั
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ

1
1
3
3
3
4
4
4
5

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
การนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมและประสิทธิภาพ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

6
6
8
12
16
21

บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
เครื่ องมือในการวิจยั และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล

25
25
25
26
26

ช

บทที่ 4 ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตอนที่ 3 ข้ อมูลสารวจความพึงพอใจในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตอนที่ 4 ข้ อมูลสารวจความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตอนที่ 5 ข้ อมูลปั ญหาในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตอนที่ 6 ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตอนที่ 7 เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม

หน้ า
28
29
31
33
36
38
40
41

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจยั
อภิปรายผลการวิจยั
ข้ อเสนอแนะ

54
54
59
64

บรรณานุกรม

66

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค

69
70
76
78

ประวัตผิ ้ ูวิจัย

83

สารบัญตาราง
ตารางที่
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16

จานวนและร้ อยละข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวนและร้ อยละของความถี่ในการใช้ งาน
จานวนและร้ อยละช่วงเวลาในการใช้ งานมากที่สดุ
จานวนและร้ อยละวัตถุประสงค์ของการใช้ งาน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในการใช้ งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตโดยรวม
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในการใช้ งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตด้ านการเข้ าใช้ งาน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในการใช้ งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตด้ านการจัดการเอกสาร
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในการใช้ งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตด้ านการตังค่
้ าเอกสาร
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสามารถของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยรวม
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสามารถของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตด้ านการจัดการเอกสาร
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสามารถของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตด้ านการตังค่
้ าเอกสาร
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปั ญหาในการใช้ งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตโดยรวม
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปั ญหาในการใช้ งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตด้ านการเข้ าใช้ งาน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปั ญหาในการใช้ งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตด้ านการจัดการเอกสาร
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปั ญหาในการใช้ งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตด้ านการดาเนินงาน
เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร
จาแนกตามเพศ

หน้ า
29
31
31
32
33
33
34
35
36
36
37
38
38
39
40
42

ฌ

ตารางที่
หน้ า
4.17 เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
43
ด้ านความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามอายุ
4.18 เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
44
ด้ านความสามารถในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการปฏิบตั งิ าน
จาแนกตามอายุ
4.19 เปรี ยบเทียบรายคูป่ ระสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ าน
45
ความสามารถในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการปฏิบตั งิ าน
แตกต่างกัน จาแนกตามอายุ
4.20 เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
46
ด้ านปั ญหาในการใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามอายุ
4.21 เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
47
ด้ านความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามระดับ
การศึกษา
4.22 เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
48
ด้ านความสามารถในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการปฏิบตั งิ าน
จาแนกตามระดับการศึกษา
4.23 ประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านปั ญหาในการใช้
49
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามระดับการศึกษา
4.24 เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร 50
จาแนกตามสถานภาพการทางาน
4.25 เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านความพึง 51
พอใจเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามหน่วยงาน
ที่สงั กัด
4.26 เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
52
ด้ านความสามารถในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการปฏิบตั งิ าน
จาแนกตามหน่วยงานที่สงั กัด
4.27 ประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านปั ญหาในการใช้
53
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามหน่วยงานที่สงั กัด

สารบัญภาพ
ภาพที่
1.1
2.1
2.2
2.3
2.4

กรอบแนวคิดในการวิจยั
ระบบ e-Office ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การเข้ าสูร่ ะบบ e-Office ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หน้ าจอแสดงรายการเอกสารเข้ า
หน้ าจอแสดงการสร้ างเอกสาร

หน้ า
3
13
13
14
14

บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญ
ระบบงานสารบรรณเป็ นระบบที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานเอกสารและเป็ นปั จจัยสาคัญใน
การพัฒนาองค์กร ซึ่งประกอบด้ วย การจัดทา การรับ การส่ง การจัดเก็บรักษา การยืมและการทาลาย
เอกสาร เพื่อให้ การค้ นหา ติดตาม สามารถทาได้ สะดวกและรวดเร็ วตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้ วยงานระบบสารบรรณ พ.ศ. 2526 (สานักงานนายกรัฐมนตรี , 2553) ซึ่งระบบสารบรรณแบบเดิมมี
ความซับซ้ อนในการปฏิบตั งิ าน ทาให้ เกิดความล่าช้ าและสิ ้นเปลืองทรัพยากร เช่น กระดาษ และเวลาใน
การทางานเป็ นอย่างมาก ดังนันในหลายหน่
้
วยงานโดยเฉพาะหน่ว ยงานราชการได้ มีการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ในการพัฒ นาระบบงานสารบรรณ ให้ เกิ ดความสะดวกและรวดเร็ วในการจัดการ
เอกสารเพิ่ม มากขึน้ เรี ยกว่า ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ซึ่งเป็ นระบบที่ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในสานักงานเพื่ออานวยความสะดวก รวดเร็ วในการรับ-ส่งข้ อมูลข่าวสาร รวมถึง
การจัดเก็บข้ อมูลในรูปแบบฐานข้ อมูลซึง่ จะทาให้ บคุ ลากรในหน่วยงานสามารถใช้ ข้อมูลเหล่านันร่
้ วมกัน
ได้ ข้ อมูลจะเป็ นปั จจุบนั และถูกต้ องเสมอ เจ้ าหน้ าที่ หรื อบุคลากรที่เกี่ยวข้ องสามารถบริ หารจัดการผ่าน
ระบบเครื อข่าย โดยใช้ เทคโนโลยีด้านอินเทอร์ เน็ตเข้ ามาประยุกต์ใช้ ภายในองค์กร เช่น การจัดทาบันทึก
ข้ อความ หนังสือเวียน ทาให้ บคุ ลากรสามารถทางานได้ ทกุ ที่ทกุ เวลา (เดชา สุพรรณทอง, 2548)
จากแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551-2555 สานักงานคณะกรรมการ
พัฒ นาระบบราชการ (2551)ได้ มี ก ารกาหนด ยุทธศาสตร์ การเสริ ม สร้ างระบบราชการให้ ทันสมัย
มีม าตรการให้ ส่วนราชการนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารสมัยใหม่ม าประยุกต์ใช้ ในการ
บริหารงาน โดยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาระบบราชการไปสู่ การปฏิบตั ิที่มี
ประสิทธิภาพ ต้ องเร่งพัฒนาคุณภาพของข้ าราชการ มีการปรับขันตอน
้
และวิธีการเพื่อเข้ าสู่ความสาเร็ จ
ในการบริ หารราชการแผ่นดินแนวใหม่ เพื่อมุ่งหวังให้ มีการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อหน่วยงานภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งหนังสือ การติดตามสถานะงาน ให้ เกิด
ความสะดวก รวดเร็ ว ช่วยลดขันตอนในการท
้
างานที่ซ ้าซ้ อน และเป็ นการประหยัดทรัพยากร เช่น ลด
การใช้ กระดาษ บุคลากรทุกคนสามารถเข้ าถึง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ในทุกสถานที่ ทุกเวลา
ที่ มี ก ารเชื่ อ มต่ อ ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ซึ่ ง การน าระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ งานจะเกิ ด
ประสิทธิภาพได้ สงู สุด คือ บุคลากรภายในองค์กรต้ องให้ ความร่ วมมือร่วมใจ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั
ลักษณะที่สาคัญของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คือ ช่วยลดจานวนเอกสาร รวดเร็ วและ
ประหยัดเวลา ซึ่งหากพิจารณาการดาเนินงานตามสภาพความเป็ นจริ งในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
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พบว่า ภายในมหาวิทยาลัยในแต่ละวันมีการใช้ เอกสารกันเป็ นจานวนมาก ส่วนหนึ่งของเอกสารมาจาก
นอกมหาวิทยาลัย ซึ่ง เป็ นการติดต่อจากหน่วยงานต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย เอกสารที่ ม าจาก
ภายนอกจะได้ รับการลงรับที่หน่วยงานกลาง เช่น กองกลาง ของสานักงานอธิการบดี จากนันจะจ
้ าแนก
แยกแยะ และส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เอกสารหลายชิ ้นต้ องทาการคัดลอกถ่ายสาเนาแล้ วส่งต่อ
โดยเฉพาะการส่ ง กระจายเพื่ อ การรั บ รู้ หรื อ แจ้ งเพื่ อ ทราบ กองกลางหรื อ หน่ ว ยงานกลางของ
มหาวิทยาลัยจะต้ องส่งหนังสือหรื อเอกสารไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่กระจาย หรื ออยู่ห่างไกล ซึ่งต้ อง
ใช้ เวลาในการขอส่งข้ อมูล ขณะเดียวกัน เอกสารจานวนมากมีลกั ษณะการเดินทางแบบทางเดียวและมี
ลักษณะแจ้ งให้ ทราบ นอกจากนี ้ยังมีเอกสารที่กระจายแบบหนึ่งต่อหนึ่ง หรื อหนึ่งไปหลายๆ หน่วยงาน
โดยหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่มีจานวนมากก็เป็ นแหล่งกาเนิดเอกสารต่างๆ เช่นกัน เอกสารเหล่านี ้
อาจจะเป็ นหนังสือราชการติดต่อสื่อสาร หรื อการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งใช้ เอกสารเป็ นตัวนา ดังนัน้
หน่วยงานทุกแห่งในมหาวิทยาลัย จะทางานในลักษณะที่เป็ นผู้รับข่าวสาร และเป็ นผู้สร้ างข่าวสารเพื่อ
การกระจายต่อออกไป การดาเนินการจึงเป็ นการกระทาที่เชื่อมโยงกันอย่างทั่วถึง (มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่, 2547)
มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ สวนดุสิ ต ได้ ต ระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของการน าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการจัดการงานเอกสารของหน่วยงานให้ เกิดความสะดวกและรวดเร็ ว ประหยัด
ทรัพยากร และเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทางานขององค์กร ทาให้ เกิดความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
ดังนันส
้ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้ นาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
เพื่ อ การปฏิ บัติง านของบุค ลากร โดยทุก คนต้ อ งเรี ย นรู้ การใช้ ร ะบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง
ประกอบด้ วย การเข้ าใช้ ระบบ การสร้ าง-ส่งบันทึกข้ อความ หนังสือออกภายนอก และการตังค่
้ าเอกสาร
ต่างๆ เป็ นต้ น รวมทังเป็
้ นการลดขันตอนการท
้
างานที่ไม่จาเป็ น โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ กับ
งานสารบรรณ มีการพัฒนาปรับปรุ งให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ งานให้ มีความ
รวดเร็ วต่อเนื่อง แก้ ปัญหาได้ ทนั ท่วงที สามารถให้ บริ การสืบค้ นติดตามงาน และที่สาคัญ คือ ช่วยลด
กระดาษ ลดพื ้นที่การเก็บเอกสาร ทาให้ ลดค่าใช้ จา่ ยของมหาวิทยาลัยได้
ดัง นัน้ เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ ง านระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ของมหาวิ ท ยาลัย
ราชภัฏ สวนดุสิ ต ผู้วิจัยจึง ได้ ทาการศึกษาพฤติก รรมและประสิทธิ ภ าพการใช้ ง านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยการสารวจความพึงพอใจในการใช้ งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และปั ญหาในการใช้ งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้ อเสนอแนะในการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนา
ผลที่ได้ จากการศึกษาวิจยั มาใช้ ในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตอ่ ไป
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คาถามการวิจัย
1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีพฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้ งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตอย่างไร
2. บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการทางานและหน่วยงานที่สงั กัดต่างกัน
มีประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตแตกต่างกัน
หรื อไม่
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ งานระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏสวนดุสิต
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
3. เพื่ อเปรี ยบเที ยบประสิทธิ ภ าพการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้ วย
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพการทางาน
- หน่วยงานที่สงั กัด
พฤติกรรมการใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
- ความถี่ในการใช้ งาน
- ช่วงเวลาในการใช้ งาน
- ลักษณะของการใช้ งาน

ตัวแปรตาม
ประสิทธิภาพการใช้ งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
1) ความพึงพอใจในการใช้ งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2) ความสามารถของระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3) ปั ญหาในการใช้ งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนีเ้ ป็ นการวิจัยเชิ งปริ ม าณเพื่ อ ศึกษาพฤติกรรมและประสิทธิ ภ าพการใช้ ง านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีขอบเขตการวิจยั ดังนี ้
1. ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
ตัวแปรต้ น ประกอบด้ วย อายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพการทางาน และหน่วยงานที่
สัง กั ด ของผู้ ตอบแบบสอบถาม และพฤติ ก รรมการใช้ งานระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ในประเด็น
- ความพึงพอใจในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ปั ญหาในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2. ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากร คือ บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานเฉพาะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งปั จจุบนั มี
จ านวนทั ง้ หมด 1,945 คน โดยประกอบด้ วย อาจารย์ 687 คน และเจ้ าหน้ าที่ 1,258 คน
(กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2554)
3. ระยะเวลาที่เก็บรวบรวมข้ อมูล
ธันวาคม 2554 – มิถนุ ายน 2555
สมมติฐานการวิจัย
บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการทางานและหน่วยงานที่สงั กัดต่างกัน
มีประสิทธิภาพการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตแตกต่างกัน
คาจากัดความที่ใช้ ในการวิจัย
1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) หมายถึง โปรแกรมสาเร็ จรูปด้ านสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่นามาใช้ ในการรับ -ส่งหนังสือราชการ และอื่ นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อการจัดเก็บเอกสารให้
อยูใ่ นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเรี ยกว่า สานักงานอัตโนมัติ เป็ นระบบบริหารสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ที่
ประยุกต์ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในส านักงาน ทาให้ เกิ ดความสะดวก รวดเร็ วในการรั บ -ส่ง ข้ อมูล
ข่าวสาร รวมถึงการจัดเก็บข้ อมูลในรู ปแบบฐานข้ อมูล ซึ่งจะทาให้ บุคลากรในหน่วยงานสามารถใช้
ข้ อมูลเหล่านันร่
้ วมกันได้ โดยข้ อมูลจะเป็ นปั จจุบนั และถูกต้ องเสมอ
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2. ประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ความสาเร็ จของการนาระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการปฏิบตั งิ าน เพื่อให้ เกิดปริมาณและคุณภาพสูงสุดในการจัดการงาน
เอกสารของหน่วยงานและบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน โดยพิจารณาจากความพึงพอใจของผู้ใช้ งาน
ระบบฯ ความสามารถของระบบฯ และปั ญหาในการใช้ งานระบบฯ
3. ความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ความสามารถในการนา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในหน่วยงานด้ านต่ างๆ ได้ แก่ การสร้ าง-ส่งเอกสาร การตรวจสอบ
เอกสารเข้ า-ออก การค้ นหาและติดตามงานเอกสารต่างๆ การตังค่
้ าใช้ งาน และการเลือกผู้รับ เป็ นต้ น
4. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ สวนดุสิ ต ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยอาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ง มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งกับ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ ข้อมูลเกี่ ยวกับ พฤติกรรมและประสิทธิ ภาพการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. เป็ นแนวทางในการพัฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบสารบรรณอิ เ ล็ก ทรอนิก ส์ ของมหาวิ ท ยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อง กั บ พฤติ ก รรมและประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) มีเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3. การนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมและประสิทธิภาพ
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ ามามีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งเป็ นการ
สนับสนุนการบริ หารจัดการขององค์กร สอดคล้ องกับการบริ หารราชการแนวใหม่ที่ม่งุ เน้ น ผลสัมฤทธิ์
และความคุ้มค่า ลดขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานให้ มีความรวดเร็ ว มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ ซึ่ง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ นาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในงานสารบรรณ และกาหนดระเบียบ
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2548 (ราชกิจจานุเบกษา, 2548) ในเรื่ องของ
ระเบียบว่าด้ วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรื อระเบียบว่าด้ วยการรักษาความลับของทางราชการ
โดยให้ เพิ่มนิยามคาว่า อิเล็กทรอนิกส์ และกาหนดระเบียบดังกล่าว โดยได้ มีการให้ ความหมายของ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และกล่าวถึงกระบวนการทางานของระบบ
ราชกิจ จานุเ บกษา (2548) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2548 สมควรแก้ ไขเพิ่มเติมระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปั จจุบนั ที่มีการปฏิบตั ิงานสารบรรณด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
สอดคล้ องกับการบริ หารราชการแนวทางใหม่ที่มุ่งเน้ นผลสัม ฤทธิ์ ความคุ้ม ค่า และลดขัน้ ตอนการ
ปฏิ บัติ ง าน สมควรวางระบบงานสารบรรณให้ เป็ นการด า เนิ น งานที่ มี ร ะบบ มี ค วามรวดเร็ ว
มีประสิทธิภาพ และลดความซ ้าซ้ อนในการปฏิบตั ิราชการ โดยให้ เพิ่มนิยามคาว่า “อิเล็กทรอนิกส์” และ
คาว่า “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”
อิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การประยุกต์ใช้ วิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
หรื อวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ ายกัน และให้ ความหมายรวมถึงการประยุกต์ใช้ วิธีการทางแสง วิธีการทาง
แม่เหล็ก หรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการประยุกต์ใช้ วิธีตา่ งๆ
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ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การรับส่งข่าวสารหรื อหนังสือผ่านระบบสื่อสาร
ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็ นหลักฐานในราชการ (นฤทธิ์ มัยรัตน์, 2549) ได้ แก่
1) หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
2) หนัง สื อ ที่ ส่ ว นราชการมี ไ ปถึ ง หน่ ว ยงานอื่ น ใดซึ่ ง มิ ใ ช่ ส่ ว นราชการหรื อ ที่ มี ไ ปถึ ง
บุคคลภายนอก
3) หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึง่ มิใช่สว่ นราชการ หรื อบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
4) เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ ้นเพื่อเป็ นหลักฐานในราชการ
5) เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรื อข้ อบังคับ
6) ข้ อมูลข่าวสารหรื อหนังสือที่ได้ รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
โดยทัว่ ไปหนังสือ มี 6 ชนิด คือ
1) หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็ นแบบพิธี โดยใช้ กระดาษตราครุฑเป็ น
หนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรื อส่วนราชการมีถึงหน่วยราชการอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรื อที่มี
ถึงบุคคลภายนอก
2) หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็ นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกเป็ น
หนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรื อจังหวัดเดียวกัน ใช้ กระดาษบันทึกข้ อความ
3) หนัง สื อประทับตรา คือ หนัง สื อที่ ใช้ ป ระทับตราแทนการลงชื่ อของหัว หน้ า
ส่ว นราชการระดับ กรมขึน้ ไป โดยให้ หัว หน้ า ส่ว นราชการระดับ กลาง หรื อ ผู้ที่ ไ ด้ ม อบหมาย
จากหัวหน้ าส่วนราชการระดับกรมขึ ้นไป เป็ นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกากับตรา
4) หนังสือสัง่ การ
หนังสือสัง่ การมี 3 ชนิด คือ
4.1) คาสัง่ คือ บรรดาข้ อความที่ผ้ บู งั คับบัญชาสัง่ การให้ ปฏิบตั ิโดยชอบด้ วยกฎหมาย
ใช้ กระดาษตราครุฑ
4.2) ข้ อบังคับ คือ บรรดาข้ อความที่ผ้ มู ีอานาจหน้ าที่กาหนดให้ ใช้ โดยอาศัยอานาจ
ของกฎหมายที่บญ
ั ญัตใิ ห้ กระทาได้ ใช้ กระดาษตราครุฑ
4.3) ระเบียบ คือ บรรดาข้ อความที่ผ้ มู ีอานาจหน้ าที่ได้ วางไว้ โดยอาศัยอานาจของ
กฎหมายหรื อไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็ นหลักปฏิบตั งิ านเป็ นการประจา
5) หนังสือประชาสัมพันธ์
หนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิด ได้ แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว หรื อแนะแนวทาง
ปฏิบตั ิ ใช้ กระดาษครุฑ
5.1) ประกาศ คือ บรรดาข้ อความที่ทางราชการเผยแพร่ให้ ทราบ
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5.2) แถลงการณ์ คือ บรรดาข้ อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทาความเข้ าใจในกิจกรรม
ของทางราชการ หรื อเหตุการณ์ หรื อกรณีใดๆ ให้ ทราบชัดเจน โดยทัว่ กัน
5.3) ข่าว คือ บรรดาข้ อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ ทราบ
6) หนังสือที่เจ้ าหน้ าที่ทาขึ ้นหรื อรับไว้ เป็ นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทางราชการทา
ขึ ้นนอกจากที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น หรื อหนังสือที่หน่วยงานอื่นใด ซึง่ มิใช่สว่ นราชการหรื อบุคคลภายนอก
มีมาถึงส่วนราชการ และส่วนราชการรับไว้ เป็ นหลักฐานของทางราชการ มี 3 ชนิด ดังนี ้
6.1) หนัง สื อ รั บ รอง คือ หนัง สื อ ที่ ส่วนราชการออกให้ เพื่ อรั บ รองแก่บุคคล
นิติบคุ คล หรื อหน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดให้ ปรากฏแก่บคุ คลโดยทัว่ ไปไม่จาเพาะเจาะจง ใช้
กระดาษครุฑ
6.2) รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้ าร่วมประชุม
และมติของที่ประชุมไว้ เป็ นหลักฐาน
6.3) บันทึก คือ ข้ อความซึ่งผู้ใต้ บงั คับบัญชาเสนอต่อผู้บงั คับบัญชา สัง่ การแก่
ผู้บงั คับบัญชา หรื อข้ อความที่เจ้ าหน้ าที่หรื อหน่วยงานระดับต่ากว่าส่วนราชการระดับกรม ติดต่อกันใน
การปฏิบตั ริ าชการ โดยปกติให้ ใช้ กระดาษบันทึกข้ อความ
สรุ ปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การรับส่งข้ อมูลข่าวสารหรื อหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้ วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส่วน “หนังสือ” หมายถึง หนังสือราชการ ประกอบด้ วย หนังสือภายนอกหนังสือภายใน
หนังสือประทับตรา หนังสือสัง่ การ คาสัง่ ข้ อบังคับ ข้ อมูลข่าวสารหรื อหนังสือที่ได้ รับจากระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบหนังสือประชาสัมพันธ์หนังสือที่เจ้ าหน้ าที่ทาขึ ้นหรื อรับไว้ เป็ นหลักฐานใน
ราชการ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เป็ นระบบที่ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สานักงานเพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการรับ-ส่งข้ อมูลข่าวสาร รวมถึงการจัดเก็บข้ อมูลในรูปแบบ
ฐานข้ อมูล ซึ่ง จะทาให้ บุคลากรในหน่วยงานสามารถใช้ ข้อมูลเหล่านัน้ ร่ วมกัน ได้ โดยข้ อมูลจะเป็ น
ปั จจุบนั และถูกต้ องเสมอ เจ้ าหน้ าที่หรื อบุคลากรที่เกี่ยวข้ องสามารถบริ หารจัดการผ่านระบบเครื อข่าย
โดยใช้ เทคโนโลยีด้านอินเทอร์ เน็ตเข้ ามาประยุกต์ใช้ ภายในองค์กร เช่น ระบบบริ หารงานบุคคล เช่น
ระบบการลา ระบบการเบิกค่ารักษาพยาบาล หรื ออื่นๆ โดยในต่างประเทศมีการใช้ ระบบ e-Office กัน
มากขึน้ สามารถทางานที่ไหนเวลาใดก็ได้ ขอให้ มีระบบเครื อข่ายและอุปกรณ์ ที่สมบูรณ์ พร้ อมรับกับ
ระบบ แต่ในเมืองไทยต้ องค่อยๆ ปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินงานอีกหลายอย่างและปั จจุบนั หลายองค์กร
กาลังพัฒนากระบวนการทางานขององค์กรให้ เป็ นระบบอัตโนมัตมิ ากขึ ้น (เดชา สุพรรณทอง, 2548)
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1. ความหมายของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษานครศรี ธรรมราช เขต 3 (2550) ให้ ความหมายระบบ
งานสารบรรณอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ หรื อส านัก งานอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ (e-Office) คือ ส านักงานที่ มี ก ารน า
เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาประยุก ต์ ใ ช้ กับ การบริ ห ารจัด การ ตลอดจน
การปฏิบตั ิงานภายในสานักงานเพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายของหน่วยงาน
และเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารอย่างหนึ่ง ที่ทาให้ การดาเนินงานขององค์กรและการจัดการเอกสารมี
ประสิทธิ ภาพ เพื่อใช้ ในการปฏิบตั ิงานทัว่ ไป งานประจาวัน เช่น การรับ-ส่งหนังสือราชการ และการ
จัดการเอกสาร เป็ นต้ น
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2547) ให้ ความหมายของระบบสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) รวมถึงระบบข้ อมูลสานักงานอัตโนมัติ ว่าเป็ นระบบที่มีจุดประสงค์หลัก คือ
การอานวยความสะดวกเกี่ ยวกับการติดต่อสื่อสาร ระบบเช่นนี ้เป็ นการนาเครื่ องมือเครื่ องใช้ หลายๆ
อย่างมารวมเข้ าด้ วยกัน เพื่อให้ ใช้ งานร่วมกันได้ และสามารถเก็บรักษาเอกสาร และนาส่งเอกสารได้ ตรง
ตามความต้ องการ
ระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Office) เป็ นระบบจัด เก็ บ ส าเนาเอกสารให้ เป็ น
ดิจิทลั (Digital) และสามารถเรี ยกดูได้ จากเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตทุกที่ทกุ เวลา ภายใต้
ระบบรักษาความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิ ภาพในการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยให้ คล่องตัว สะดวก
รวดเร็ ว และบรรลุวตั ถุประสงค์ในเรื่ องการสื่อสารนันๆ
้ สามารถตรวจสอบติดตามสถานะเอกสาร การ
ดาเนินเรื่ องเอกสารผ่านระบบสารบรรณโดยใช้ เวลาสันลง
้
2. ลักษณะสาคัญของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ปั จจุ บั น การด าเนิ น งานในหน่ ว ยงานของมหาวิ ท ยาลั ย ส่ ว นใหญ่ พบว่ า ภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย ในแต่ ล ะวั น มี ก ารใช้ เอกสารเป็ นจ านวนมาก ส่ ว นหนึ่ ง ของเอกสารมาจากนอก
มหาวิ ท ยาลัย ซึ่ง เป็ นการติด ต่อ มาจากหน่ว ยงานต่า งๆ ภายนอกมหาวิ ทยาลัย เอกสารที่ ม าจาก
ภายนอกจะได้ รับการลงรับที่หน่วยงานกลาง เช่น กองกลางของสานักงานอธิการบดี จากนันจะจ
้ าแนก
ส่งต่อเอกสารหลายชิ ้น และต้ องทาการคัดลอกถ่ายสาเนาแล้ วส่งต่อ โดยเฉพาะการส่งกระจายเพื่อการ
รับรู้หรื อแจ้ งเพื่อทราบกองกลางหรื อหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย จะต้ องส่งหนังสือหรื อเอกสารไป
ยัง หน่วยงานต่างๆ ที่ อยู่ก ระจาย หรื ออยู่ห่างไกล ซึ่ง ต้ องใช้ เ วลาในการขอส่ง ข้ อมูล ขณะเดียวกัน
เอกสารจานวนมากมีลกั ษณะการเดินทางแบบทางเดียวและมีลกั ษณะแจ้ งให้ ทราบ นอกจากนีย้ ังมี
เอกสารที่ ก ระจายแบบหนึ่ง ต่อหนึ่ง หรื อ หนึ่ง ไปหลายๆ หน่ว ยงานด้ ว ย (คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547; เดชา สุพรรณทอง, 2548)
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยจ านวนมากเป็ นแหล่ง ที่ สร้ างเอกสารต่างๆ เช่นกัน เอกสาร
เหล่านีอ้ าจจะเป็ นหนังสือราชการติดต่อสื่อสาร หรื อการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งต้ องใช้ เอกสารเป็ น
ตัวนา ดังนันหน่
้ วยงานทุกแห่งในมหาวิทยาลัย จะทางานในลักษณะที่เป็ นผู้รับข่าวสาร และเป็ นผู้สร้ าง
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ข่าวสารเพื่อการกระจายต่อออกไป การดาเนินการจึงเป็ นการกระทาที่เชื่อมโยงกันอย่างทัว่ ถึง กลไกที่
เปลี่ยนจากอนาล็อกมาเป็ นดิจิทลั เห็นได้ ชดั ว่า เอกสารที่เป็ นกระดาษเดิมที่เข้ ามาจากภายนอกจะได้ รับ
การปรั บเปลี่ ยนให้ เ ป็ นเอกสารดิจิทัล แล้ วนามาเก็ บไว้ ที่เซิ ร์ฟเวอร์ (server) กลไกที่ส าคัญที่ จะต้ อง
กระทา คือ การแปลงเอกสารกระดาษให้ เป็ นเอกสารดิจิทลั โดยปกติเอกสารที่สร้ างมักจะสร้ างด้ วยเวิร์ด
โปรเซสซิ่ง (Word Processing) ซึ่งมีการเก็บเป็ นไฟล์อยู่แล้ ว จึงสามารถปรับปรุ งให้ เป็ นดิจิทลั ได้ ทนั ที
แต่สาหรับเอกสารที่เป็ นกระดาษก็สามารถแปลงให้ เป็ นดิจิทัลได้ ไม่ยากด้ วยการใช้ เครื่ องสแกนเนอร์
แปลงเป็ นรูปภาพและเก็บไว้ ในเซิร์ฟเวอร์ ได้ เช่นกัน
สิ่งที่ สาคัญ คือ หากเอกสารเกิ ดที่ ใด หรื อเข้ าที่ใด หรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อเอกสาร
หน่วยแรกได้ ดาเนินการแปลงเอกสารให้ เป็ นดิจิทลั ได้ แล้ ว ขบวนการทางานในขันต่
้ อมาจะกระทาได้ ง่าย
ทังการจั
้
ดเก็บ การประมวลผล การส่งต่อ หรื อการนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์เอกสารทุกชิ ้นที่เป็ นดิจิทลั
สามารถส่งไปบนเครื อข่ายด้ วยความเร็ วสูง โดยเฉพาะการทางานบนเครื อข่า ยย่อมทาให้ ลดระยะเวลา
ของการดาเนินการลงได้ มาก ผู้ใช้ รับ-ส่งข้ อมูลได้ ทนั ทีทนั ใด พฤติกรรมการทางานต้ องเปลี่ยนแปลง งาน
ระบบสานักงานอัตโนมัติจะประสบผลสาเร็ จได้ ต้องอาศัยการดาเนินการร่วมกันทังระบบ
้
ตังแต่
้ จุดเกิด
ของเอกสารหนังสือ จุดรับเอกสารหนังสือต้ องแปลงเอกสารให้ เ ป็ นดิจิทลั และจัดเข้ าสู่ระบบสาหรับผู้ใช้
เอกสารจะเป็ นผู้ขอรับเอกสารแบบเดิมที่มีคนนาเอกสารมาส่งไม่ได้ แล้ ว จะต้ องเป็ นผู้เรี ยกเข้ าไปใน
เซิร์ฟเวอร์ เพื่อรับเอกสารมาเอง การทางานภายในองค์กรจึงต้ องเปลี่ยนมาเป็ นแบบเชิงรุก คือ วิ่งเข้ าหา
ข้ อมูลข่าวสาร คือ การเรี ยกเข้ าไปในเซิร์ฟเวอร์ เพื่ออ่าน นาเอกสารมาใช้ หรื อคัดลอกมาดาเนินการต่อ
การทางาน e-Office ต้ องเป็ นขันตอน
้
เมื่อหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเรี ยนรู้และเข้ าใจ
การใช้ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ดีแล้ ว การใช้ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์จะแพร่ หลายโดยผู้สร้ างจะสร้ างเพียง
ครั ง้ เดีย ว จากนัน้ กระจายร่ ว มกัน ใช้ ไ ด้ ทุก หน่ว ยงานเมื่ อเอกสารภายในมหาวิทยาลัย เป็ นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ การดาเนินกิจกรรมต่างๆ แบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็เกิดตามมาได้ อีกหลายอย่าง เช่น วาระ
การประชุม เอกสารประชุมเป็ นอิเล็กทรอนิกส์ การทาการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) มีการ
นัดหมายหรื อส่งหนังสือเชิญแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการดาเนินการภายในอีกหลายเรื่ องที่เกี่ยวกับข้ อมูล
ข่าวสารที่ทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน งาน e-Office จึงสร้ างคุณค่าการทางานได้ มาก
สิ่งที่เด่นชัดของการดาเนินการ e-Office คือ การทางานภายในของมหาวิทยาลัยรวดเร็ วขึ ้น
การส่งเอกสารระหว่างกันรวดเร็วแม้ จะส่งข้ ามคณะ สานัก หรื อสถาบัน ก็จะไปได้ ทนั ที ส่งผลในการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานโดยรวมของมหาวิท ยาลัย การเน้ นในเรื่ องความเร็ วและเวลาเป็ นสิ่ง ที่ ไ ด้
ประโยชน์อย่างชัดเจน การจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัยจึ ง ดีขึน้ มีการจัดหมวดหมู่และเรี ยกใช้
เอกสารย้ อนหลังได้ ง่ายขึ ้น ระบบการค้ นหาเอกสารจะทาให้ เข้ าถึงเอกสารในรายละเอียดได้ มากขึ ้น
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3. ขัน้ ตอนการทางานของ e-Office
การทางานของ e-Office ต้ องเป็ นขันตอน
้
เมื่อหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรเรี ยนรู้และเข้ าใจ
การใช้ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ดีแล้ ว การใช้ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถกระจายใช้ งานร่วมกันได้ ทกุ
หน่วยงาน การดาเนินกิจ กรรมต่างๆ แบบอิเล็ กทรอนิกส์ ก็ จ ะพัฒ นาอีก เช่น การกาหนดวาระการ
ประชุม และการสร้ างเอกสารประชุมเป็ นอิเล็กทรอนิกส์ มีการนัดหมายส่งหนังสือเชิญด้ วยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนันการด
้
าเนินงานภายในองค์กรมีการทางานร่วมกัน เช่น การจองห้ องประชุม
การนัดหมายระหว่างกันการโต้ ตอบเอกสาร การเรี ยกค้ นข้ อมูล ตลอดจนการจัดทารายงานต่างๆ เพื่อให้
องค์กรเข้ าสู่ ส านักงานอัตโนมัติ อย่างเต็ม รู ปแบบ มี การดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบเป็ นขัน้ ตอน ซึ่ง
ประกอบด้ วย (เดชา สุพรรณทอง, 2548)
1) การเตรี ย มการด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน เป็ นการสร้ างโครงข่ายคอมพิวเตอร์ ให้ เข้ าถึง
หน่วยงานทุกแห่งอย่างทัว่ ถึง ส่งเสริ มให้ มีการใช้ งาน การต่อเชื่อมโยง เน้ นการฝึ กอบรมบุคลากรให้ มี
ความรู้ ความสามารถใช้ ระบบสื่อสารอย่างง่ายได้ เช่น ใช้ รับ-ส่งอีเมล ส่งข้ อมูลพื ้นฐานประกอบอีเมล
สร้ างโฮมเพจของตนเอง ใช้ งานการพูดคุยผ่านเครื อข่ายได้ ขันตอนแรกของการด
้
าเนินงานขององค์กร
โดยเน้ นให้ มีการสร้ างโฮมเพจในระดับหน่วยงานทุกหน่วยงาน ระดับบุคคลต้ องมีโฮมเพจส่วนบุคคล
กระจายฐานความรู้ด้านไอทีในองค์กร
2) การดาเนินการ e-Office แบบให้ ข้อมูลทางเดียว จะเห็นว่างานสารบัญขององค์กร
พบว่า มีงานที่ต้องเวียนข้ อมูลหรื อให้ ข้อมูลเป็ นจานวนมาก การให้ ข้อมูลอย่างทัว่ ถึงบนเครื อข่าย การส่ง
หนังสือประกาศ การประชาสัมพันธ์ การให้ ข้อมูลกับบุคลากร การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร เป็ นต้ น
3) การทารายการย่อย (Transaction processing) งานองค์กรมีระดับสานักงานหลาย
อย่างที่ทาในระดับรายการย่อยแบบออนไลน์ เช่น งานการเงิน การขออนุมตั ิเบิกจ่ายวัสดุ งานบริ การ
การขาย โดยรูปแบบการดาเนินงานเน้ นที่ระบบออนไลน์
4) การดาเนินการแบบ Peer to Peer เมื่อสานักงานในระดับย่อยของหน่วยงานมีความ
พร้ อมและก้ าวเข้ าสู่ e-Office ได้ ดีแล้ ว การพัฒนาขันสุ
้ ดท้ าย คือ ให้ แต่ละหน่วยงานเชื่อมโยงถึงกันและ
ทางานร่ วมกันได้ ในระดับที่เป็ นเครื่ องจักรทางานร่ วมกับเครื่ องจักรโดยตรง มีการส่งข้ อมูลเข้ าหากัน
อย่างเป็ นระบบอัตโนมัติ
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การนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตระหนักถึงความสาคัญของการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการบริ หารจัดการและให้ บริ การแก่ผ้ ูมารับบริ การให้ เกิดความสะดวกรวดเร็ วและทั่วถึง เพื่ อเพิ่ม
ศักยภาพการทางานในองค์กร จึงนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบบริ หารงานอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ ในการบริ หารจัดการองค์กร โดยการเชื่ อมโยงทุกระบบสารสนเทศขององค์กรเป็ นระบบ e-Office
เพียงหนึง่ เดียว ในการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ e-Office มาเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการ จึง
เชื่อได้ ว่าจะได้ รับประโยชน์จากหลักการลดทัง้ 7 ประการ (7 P-lesses) ของระบบสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ระบบนี ้อย่างมีประสิทธิผล ได้ แก่
1) Paperless
การลดการใช้ กระดาษ ด้ วยการใช้ ระบบ เอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Document) และลายเซ็นดิจิทลั (Digital Signature) แทนการลงนามบนกระดาษตามมาตรฐาน
TH e-GIF
2) Processless การลดขันตอนและเพิ
้
่มความเร็ วด้ วยการเชื่ อมต่อทุกระบบ รวมทังเห็
้ นการ
ทางานของทุกขันตอนที
้
่เกี่ยวข้ อง ได้ อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทนั ที
3) Placeless การลดการซื อ้ อุปกรณ์ สานักงานและสามารถทางานได้ จ ากทุกที่ผ่านระบบ
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
4) Pollutionless การลดการใช้ หมึกพิมพ์เอกสารและกระดาษในการปฏิบตั งิ าน
5) Powerless การลดการใช้ ร ถยนต์ แ ละน า้ มัน เพราะเป็ นระบบที่ ส ามารถบัน ทึก เวลา
เข้ า– ออก จึงสามารถทางานได้ ทกุ ที่เสมือนมาที่ทางานที่สานักงาน
6) Peopleless การลดจานวนคนทางานในแต่ละขันตอนและลดความผิ
้
ดพลาดได้
7) Paymentless การลดค่าใช้ จ่ายสานักงาน เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ และเครื่ องถ่ายเอกสาร
เป็ นต้ น
ขัน้ ตอนการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ระบบสารบรรณอิเ ล็ กทรอนิกส์ ของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต สามารถสร้ าง-ส่ง บันทึก
ข้ อความ หนังสือส่งภายนอก ใบคาสัง่ จัดการหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ค้ นหาและติดตามงานเอกสาร
ต่างๆ ได้ ซึง่ มีขนตอนการใช้
ั้
งาน ดังนี ้
1) ผู้ใช้ สามารถเข้ าสู่โปรแกรมผ่านทาง URL http://eoffice.dusit.ac.th จะปรากฏหน้ าจอ
Login ดังภาพที่ 2.1
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ภาพที่ 2.1 ระบบ e-Office ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2) เมื่อผู้ใช้ ทาการ Login เพื่อเข้ าสูร่ ะบบจะปรากฏหน้ าจอการเข้ าสูร่ ะบบ ดังภาพที่ 2.2

ภาพที่ 2.2 การเข้ าสูร่ ะบบ e-Office ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3) การใช้ ง านระบบเอกสารเข้ า -ออก จะมี เ มนูด้ า นข้ า งที่ ป รากฏรายการเอกสารเข้ า
เอกสารออก เอกสารที่เกินกาหนด และเอกสารรอดาเนินงาน เป็ นต้ น เมื่อเลือกเมนูเอกสารเข้ า (ปกติ)
จะแสดงเอกสารที่เข้ ามาหาผู้ใช้ งาน ซึ่งเอกสารที่ส่งเข้ ามา จะแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ ชันความลั
้
บ ชัน้
ความเร็ว และสถานะของเอกสาร เป็ นต้ น ดังภาพที่ 2.3
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ภาพที่ 2.3 หน้ าจอแสดงรายการเอกสารเข้ า
4) การสร้ าง-ส่งเอกสาร จะมีเมนูด้านข้ างที่ปรากฏรายการเอกสารทัว่ ไป เช่น บันทึกข้ อความ
หนังสือส่งภายนอก และใบคาสัง่ เป็ นต้ น จากนันจึ
้ งเลือกคาสัง่ สร้ างเอกสารใหม่ จะปรากฏดังภาพที่ 2.4

ภาพที่ 2.4 หน้ าจอแสดงการสร้ างเอกสาร
นอกจากนันผู
้ ้ ใช้ ยงั สามารถติดตามเอกสาร ค้ นหาเอกสาร และตังค่
้ าการใช้ งานต่างๆ ได้
เช่น การตังค่
้ าเอกสาร การตังค่
้ าการลงนาม การตังเส้
้ นทางเดินเอกสาร และระบบความปลอดภัย เป็ น
ต้ น
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การประยุกต์ ใช้ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ นระบบที่ มี จุ ด ประสงค์ ห ลัก คื อ การอ านวย
ความสะดวกเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ซึ่งนามาประยุกต์ใช้ ในงานต่างๆ (ศรี ศกั ดิ์ จามรมาน, มปป.) ได้
ดังนี ้
1) ภาพอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Images) มี ก ารสร้ างระบบการจัด การภาพ
อิเล็กทรอนิสก์ (Electronic Imaging Management System: EIM) เพื่อจัดเก็บเอกสาร รวมทังภาพถ่
้
าย
ใบแจ้ งหนี ้ และประวัติส่วนบุคคล บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ และเรี ยกใช้ งานได้ อย่างทันที ระบบดังกล่าว
ต้ องใช้ เ ครื่ องสแกนเนอร์ ที่มี ความเร็ วและสามารถแสดงผลของภาพที่ มีความละเอี ยดสูงเพื่อแปลง
เอกสารให้ ไปอยู่ในรู ปของดิจิทลั ที่สามารถเก็บข้ อมูลจานวนมาก ซึ่งยังมี โปรแกรมที่สามารถบีบอัด
ข้ อมูลเพื่อจัดเก็บได้ รวมทังต้
้ องมีเครื่ องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer) ที่แสดงผลการพิมพ์ภาพที่มี
คุณภาพ ระบบนี ้มีกระบวนการแปลงให้ เป็ นกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี ้
1.1) Image Processing เป็ นการสแกนกระดาษเพื่อเปลี่ยนให้ เป็ นภาพ ให้ สามารถ
จัดเก็บในฐานข้ อมูลเพื่อเรี ยกใช้ ตอ่ ไป
1.2) Image Workflow เป็ นการสแกนกระดาษและส่ ง ต่อ ในรู ป แบบ ของ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ พนักงานทางานแต่ละกระบวนการให้ เสร็จ
1.3) Image Enabling เป็ นการสแกนกระดาษและส่งเวียนภายในบริ ษัท หลังจากนัน้
จะใช้ โปรแกรม Optical Character แปลงให้ เป็ นข้ อความในรูปแบบของรหัส ASCII
2) ส านักงานเสมื อนจริ ง (Virtual Office) เป็ นการติดต่อโดยการใช้ อุปกรณ์ สื่ อสาร
โทรคมนาคม เพื่อให้ สามารถทางานที่บ้าน เช่น การสร้ างสานักงานเสมือนจริ งเพื่อให้ พนักงานที่ต้อง
เดินทางบ่อยๆ มาประชุมร่ วมกัน และให้ พนักงานทางานที่บ้านโดยการติดต่อสื่อสารกับบริ ษัทผ่าน
ระบบเครื อข่ายระยะไกล อุปกรณ์ที่ใช้ ในการสร้ างสานักงานเสมือนจริ ง ได้ แก่ คอมพิวเตอร์ แบบพกพา
โมเด็ม (MODEM) โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่ องโทรสาร และโปรแกรมที่ช่วยจัดการกระบวนการทางานและ
การติดต่อสื่อสารระยะไกล
3) กระบวนการปฏิบตั ิงานอัตโนมัติ (Work-flow Automation) การสร้ างกระบวนการ
ปฏิ บัติง านอัต โนมัติเ ป็ นความพยายามในการปรั บปรุ ง ความพอใจของลูก ค้ า โดยใช้ คอมพิ วเตอร์
ในการควบคุ ม กระบวนการปฏิ บั ติ ง านและการผลิ ต แต่ ล ะวั น รวมทั ง้ การประสานงานกั บ
การปฏิบตั ิงานของหน่วยต่างๆ ภายในบริ ษัท ระบบนี ้สามารถเพิ่มความสามารถในการประสานงาน
และควบคุมการไหลเวียนของกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการผลิต และกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจ
นอกจากนี ้ยังช่วยให้ พนักงานสามารถกาหนดขันตอน
้
การปฏิบตั ิงานของแต่ละหน่วยงาน และปฏิบตั ิ
ตามขันตอนที
้
่กาหนดขึ ้นได้
4) การบริหารจัดการงานเอกสาร (Document Management) เป็ นการแยกกลุ่มของบริ การ
ที่สามารถให้ ผ้ ใู ช้ งานติดตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคอมพิวเตอร์ สามารถติดตามและเรี ยกข้ อมูลมา
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ใช้ อย่างรวดเร็ ว ระบบการบริ หารงานเอกสารที่ซบั ซ้ อนสามารถจัดการเอกสารจากระบบงานต่างๆ ของ
บริษัทได้ ทงหมด
ั้
ระบบนี ้มี 3 องค์ประกอบ คือ
4.1) การสร้ างเอกสาร (Document Creation) ระบบการจัดการเอกสารที่มีคณ
ุ ภาพ
จะต้ องมีการเขียนโปรแกรม ที่สามารถบูรณาการงานจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ได้ โดยง่าย
4.2) การจัดเก็บและจัดเส้ นทางเดินของเอกสาร (Document Storage and Routing)
ระบบนี ้ต้ องการโปรแกรมที่สามารถจัดเก็บและเข้ าถึงเอกสาร ติดตามสถานะของเอกสารและกาหนด
ความปลอดภัยของข้ อมูล
4.3) การเรี ยกใช้ และจัดการเอกสาร (Document Retrieve and Manipulation)
สามารถเรี ยกเอกสารเพื่อพิมพ์ได้ อย่างสมบูรณ์
5) การขายสินค้ าอัตโนมัติ (Sale Force Automation) เป็ นการออกแบบเพื่อควบคุมการ
ขายสินค้ าอัตโนมัติ เพื่อให้ พนักงานขายสามารถติดตามยอดขาย คาขอบริ การจากลูกค้ า และข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องกับงานขายสินค้ า
6) การบริ การลูกค้ า (Customer Service) เป็ นการจัดทาข้ อมูลเกี่ ยวกับลูกค้ าและ
การปรั บ ปรุ ง รายการสิ นค้ า ซึ่ง ประกอบด้ ว ย ฐานข้ อ มูล ลู กค้ าและระบบที่ สามารถท าให้ พ นักงาน
สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้
7) ระบบบูรณาการ (Integrated System) เป็ นการออกแบบระบบที่บรู ณาการเพื่อสร้ าง
ความเชื่อมโยงความต้ องการของลูกค้ า และบริ ษัท ของระบบการขายและการตลาด ที่เชื่อมโยงการ
ให้ บริ การลูกค้ า และการจัดการของบริ ษัท ได้ แก่ ระบบบัญชี ระบบการผลิต ระบบการสั่ง ซื อ้ และ
ฐานข้ อมูลลูกค้ า
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมและประสิทธิภาพ
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม
1) ความหมายของพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า พฤติกรรมของบุคคลจะกาหนดบุคลิกภาพ
(Personality) และประสบการณ์ในการเรี ยนรู้ได้ พฤติกรรมของบุคคลโดยทัว่ ไปมีผลมาจากปั จจัยหรื อ
ตัวแปรต่างๆ มากมาย เช่น ความสามารถ (Ability) การเรี ยนรู้ (Learning) และภูมิหลังของบุคคล
(Biographical Characteristics) เป็ นต้ น โดยปั จจัยเหล่านี ้มีผลกระทบต่อผลการทางานและความพึง
พอใจของพนักงาน
พรพรรณ อุ่นจันทร์ (2543) ให้ ความเห็นว่า ตัวแปรที่มีผลโดยตรงต่อความสาเร็ จของ
องค์กร คือ พฤติกรรมการทางานของคนในองค์กรที่มีพฤติกรรมอยู่ 3 ประการด้ วยกันที่องค์กรจะต้ อง
ได้ รับการตอบสนองตอบจากคนในองค์กร เพื่อทาให้ องค์กรนันมี
้ ประสิทธิภาพ คือ
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ประการแรก องค์ ก รต้ อ งมี ค วามสามารถในการสรรหาและรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ทรั พ ยากร
ด้ านคนที่มีคณ
ุ ภาพ ซึ่งหมายความว่า นอกเหนือจากกระบวนการสรรหา บรรจุแต่งตังบุ
้ คคลเข้ าไปใน
ระบบแล้ ว องค์กรยังต้ องสามารถรักษาบุคคลที่มีคณ
ุ ค่าเหล่านันเอาไว้
้
ด้ วยการจัดระบบรางวัลตอบ
แทนให้ เหมาะสมกับผลงานและสนองตอบความต้ องการของแต่ละบุคคลให้ ได้ ด้วย
ประการที่ ส อง องค์ ก รจะต้ อ งมี ค วามสามารถในการที่ จ ะท าให้ พ นัก งานในองค์ ก ร
ปฏิบตั ิงานที่เชื่อถือได้ ตามบทบาทที่กาหนดไว้ และปฏิบตั ิตามงานที่ได้ รับมอบหมายดีที่สุด อย่างเต็ม
ความสามารถด้ วยความเต็มใจและปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างเฉพาะบทบาทของตนตามความรับผิดชอบ
ประการสุดท้ าย นอกจากการปฏิ บัติง านตามความรั บผิด ชอบและตามบทบาทแล้ ว
พนักงานต้ องมีพฤติกรรมในทางสร้ างสรรค์ โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ เฉพาะหน้ า หรื อในโอกาส
พิเศษ เพราะการบรรยายลักษณะงานจะเป็ นการเพี ยงแนวทางทั่วๆ ไป เกี่ ยวข้ องกับข้ อพึง ปฏิบตั ิที่
เกี่ ยวกับงานเท่านัน้ บุคคลจึงต้ องสามารถตัดสินใจปฏิ บตั ิตามที่ตนเองเห็นสมควรว่าดีที่สุดส าหรั บ
องค์กร ดังนันองค์
้
กรที่ดีต้องพยายามสร้ างบรรยากาศในการทางานที่เอื ้ออานวยต่อการที่พนักงานไม่
เพี ย งแต่ป ฏิ บัติ ง านตามหน้ า ที่ เ ท่ า นัน้ แต่ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่อ การคิ ด และการกระท าในทางที่ ริ เ ริ่ ม
สร้ างสรรค์
2) ความสาคัญของพฤติกรรมบุคคลต่อองค์กร
การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรเป็ นการศึกษาตามแนวพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งให้
ความส าคัญ กั บ ระบบจิ ต สัง คม โดยใช้ วิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ ม าศึ ก ษาพฤติ ก รรมของบุ ค คล
ผลการศึกษาได้ ชี ้ให้ เห็นพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรที่สาคัญ ดังนี ้
2.1) บุคคลไม่ได้ ถูกจูงใจด้ วยสิ่งจูงใจทางด้ านเศรษฐกิจเท่านัน้ แต่จะถูกจูงใจด้ านสังคม
และจิตวิทยาด้ วย โดยเฉพาะด้ านความรู้สกึ และทัศนคติของบุคคล
2.2) กลุ่ ม งานที่ ไ ม่ เ ป็ นทางการมี บ ทบาทส าคัญ ในการก าหนดทัศ นคติ แ ละผลการ
ปฏิบตั งิ านของคนงานแต่ละคน
2.3) ความพอใจที่เพิ่มขึ ้นของคนงานจะทาให้ ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ ้น
2.4) การบริ หารแบบมีส่วนร่วมจะช่วยยกระดับการติดต่อสื่อสารในองค์กร และเพิ่มความ
รับรู้ของบุคคลในองค์กร
3) ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการทางานของบุคคล
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการทางานของบุคคล มีดงั นี ้
3.1) บุคคล บุคคลมีลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะตัวแตกต่างกันไป โดยจะมีผลต่อการ
แสดงออกของพฤติกรรมแตกต่างกันไปด้ วย ปั จจัยในตัวบุคคล ได้ แก่
3.2.1) ความถนัด เป็ นความสามารถเฉพาะบุคคลซึง่ มีความชานาญในเฉพาะด้ านที่
ไม่เหมือนกัน ถ้ าเราสามารถทดสอบความถนัดของบุคคลได้ ก็จะมอบหมายงานให้ เหมาะกับบุคคลนัน้
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3.2.2) ลักษณะทางบุคลิกภาพ เป็ นส่วนประกอบที่เป็ นโครงสร้ างในลักษณะรวมกัน
ของคนนัน้ ทาให้ ลกั ษณะนิสยั การแสดงออกแตกต่างกันไป
3.2.3) ลัก ษณะทางกายภาพ เป็ นความแตกต่ า งทางความสามารถทางด้ า น
กายภาพ บุคคลที่แข็งแรงย่อมเหมาะกับงานในลักษณะหนึง่ แตกต่างจากคนที่หน้ าตาสวยงาม
3.2.4) ความสนใจและการจูงใจ เป็ นความสนใจของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน ความ
สนใจเป็ นแรงผลักดันให้ บคุ คลเลือกงานตามความพอใจด้ วย
3.2.5) อายุ เพศ และวัยต่างๆ มีผลต่อการทางาน เด็กย่อมไม่เหมาะแก่การทางานที่
จาเจ และต้ องใช้ แรงงานหนัก หญิงและชายมีลกั ษณะของงานที่แตกต่างกันบ้ าง
3.2.6) การศึกษามีส่วนในการคัดเลือกงานที่แตกต่างกัน ผู้ชานาญการเฉพาะย่อม
ต้ องการผู้ที่ผา่ นการฝึ กอบรมด้ านนันๆ
้ มิฉะนันก็
้ ไม่อาจจะกระทาได้
3.2.7) ประสบการณ์ การเคยเรี ยนรู้งานมาก่อนย่อมมีความชานาญในงานนัน้ งาน
บางอย่างจึงระบุจานวนปี ที่เคยทางานก่อนจะรับเข้ าทางาน สิ่งเหล่านี ้ทาให้ มนุษย์มีความแตกต่างกัน
มาก และมีผลต่อการทางานและเลือกงานอย่างมากด้ วย
3.2) สภาพแวดล้ อม เป็ นสถานการณ์ ภ ายนอก มี ผลต่อการแสดงออกสภาพแวดล้ อม
แบ่งเป็ น 2 ปั จจัย คือ
3.2.1) ปั จจัยที่เกี่ยวกับงาน วงการธุรกิจอุตสาหกรรมมีงานในลักษณะแตกต่างกัน
มาก งานบางงานอยู่ในส านักงาน เป็ นงานที่ เกี่ ยวข้ องกับเอกสารสิ่ง พิม พ์ บุคคลที่ นิยมงานในห้ อง
ทางานปรับอากาศ สถานที่โอ่อ่า มีความสะดวกสบายจะเป็ นเครื่ องจูงใจให้ ทางาน แต่งานบางอย่าง
เป็ นงานภายนอกอาคาร เช่ น การคุม การก่ อ สร้ าง การคุ ม งานขุ ด และเจาะเป็ นงานที่ ท้ าท าย
ความสามารถการแก้ ปัญหา และในบางครัง้ ก็เสี่ยงอันตราย มีบุคคลบางคนก็สนใจเช่นกัน ลักษณะ
เกี่ยวกับงานจึงแยกออกได้ ดงั นี ้
- วิ ธี ก ารท างาน เป็ นระบบของการท างานว่ า มี ขัน้ ตอนอย่า งไร ต้ อ งติ ด ต่อ
ประสานงานกับบุคคลใดบ้ าง งานมีความยากง่ายเพียงใด เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการทางาน ความ
คล่องตัวของการทางานอยูท่ ี่อปุ กรณ์ที่ชว่ ยในการผ่อนแรงว่ามีความสะดวกสบายเพียงใด
- การจั ด บริ เ วณสถานที่ ท างาน ที่ ท างานคับ แคบ อากาศร้ อนอบอ้ าว มี
ผลกระทบต่อการทางานของบุคคล การจัดสวน จัดบริ เวณที่ทางานมีส่วนจูงใจให้ บุคคลรักและทางาน
ลักษณะทางกายภาพของสิ่งแวดล้ อมอื่ นๆ เช่น ความสะดวกสบายทางคมนาคม การป้องกันอุบตั ิเหตุ
และอันตรายที่เกิดขึ ้น
3.2.2) ปั จจัยที่เกี่ยวกับองค์กร มีผลต่อการตัดสินใจทางานในทางอ้ อม คือ ลักษณะ
ขององค์กร เป็ นลักษณะของสถานที่ทางาน หากเป็ นงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคลที่สนใจทางาน
เพราะความมัน่ คง มีสวัสดิการ หากเป็ นโรงงานอุตสาหกรรมก็หวังเรื่ องรายได้ ชนิดของการฝึ กอบรม
และการบัง คับบัญชา เป็ นการพิจารณาสายงานว่ามาลาดับขัน้ ตอนมากน้ อยเพียงใด ต้ องผ่านการ
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ฝึ กอบรมมากเพี ย งใด ผู้บัง คับบัญ ชาเป็ นลัก ษณะใด ชนิด ของเครื่ องจูง ใจ ได้ แ ก่ เงิ น เดื อน โบนัส
สวัสดิการอื่นๆ มีผลต่อการตัดสินใจการทางานเช่นเดียวกัน สภาพแวดล้ อมในสังคม ธุรกิจอุตสาหกรรม
นันมี
้ ฐานะอย่างไร ในสังคมเป็ นที่ยอมรับของบุคคลในวงการนันหรื
้ อไม่ มีความน่าเชื่อถือหรื อไม่
ปั จจัยทังทางด้
้
านบุคคล และสภาพแวดล้ อมมีผลต่อการตัดสินใจของพนักงานในการ
เลือกงาน ข้ อเท็จจริ งเหล่านี ้ เป็ นสิ่งที่ นกั บริ หารงานบุคคลทาความเข้ าใจว่า ปั จจัยใดมีอิทธิพลต่อคน
ชนิดใดและมากน้ อยเพียงใด บุคคลยังอาจให้ ความสนใจในปั จจัยที่แตกต่างกันไปตามกาลเวลาและ
โอกาสอีกด้ วย การพิจารณาถึงตัวแปรด้ านสภาพแวดล้ อมก็ดี ด้ านบุคคลก็ดี ควรจะพิจารณาในเชิง
ระบบ เพราะแต่ละส่วนมีผลต่อการทางานและมีบทบาทต่องานในหน่วยงานด้ วย
2. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
1) ความหมายของประสิทธิภาพ
นัก วิ ช าการและนัก บริ ห ารหลายท่า นได้ แ สดงทัศ นะเกี่ ย วกับ ความหมายของค าว่ า
ประสิทธิภาพ แตกต่างกันออกไป ดังนี ้
ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน (2546) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของค าว่า ประสิ ท ธิ ภ าพ หมายถึ ง
ความสามารถที่ทาให้ เกิดผลในการทางาน
บรรยงค์ โตจินดา (2545) ได้ ให้ ความหมายว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การจัดการที่มี
องค์ประกอบ 3 ประการ คือ ทางานให้ เป็ นผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ มีความประหยัดทัง้
เงินและทรัพยากรต่างๆ และผู้ปฏิบตั งิ านมีความพึงพอใจ
ประเวศน์ มหารัตน์กุล (2542) ได้ อธิบายเพิ่มเติมว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การใช้ คน
น้ อยกว่างาน แต่ส ามารถทางานให้ ส าเร็ จ ไม่ว่าจะเป็ นการบรรลุความส าเร็ จ ในรู ปแบบของภารกิ จ
นโยบาย เป้าหมาย หรื อวัตถุประสงค์ ก็แล้ วแต่ ผลงานที่สาเร็ จ ได้ ใช้ คนและทุนพอดีกับงาน และยิ่ง
ผลงานที่สาเร็จได้ ใช้ คนและทุนต่ามากเท่าใด ยิ่งถือว่าเกิดประสิทธิภาพได้ มากเท่านัน้
สรุ ปได้ ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการดาเนินงานด้ านต่างๆ ให้ สาเร็ จ
ลุลว่ งตามจุดมุง่ หมายที่วางไว้ โดยใช้ ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้ เกิดประโยชน์มากที่สดุ
2) การวัดประสิทธิภาพ
การวัดประสิทธิภาพเป็ นการวัดความสามารถที่ทาให้ เกิดผลการใช้ งาน และใช้ ประโยชน์
จากทรัพยากรที่มีจากัดและมีคณ
ุ ค่าให้ เป็ นประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ การวัดประสิทธิภาพของ
องค์กร แบ่งเป็ น 4 วิธี ดังนี ้ (พิทยา บวรพัฒนา, 2541)
2.1) ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายและประสิทธิภาพ ควรวัดได้ จากความสามารถ
ขององค์กรในการดาเนินงานให้ บรรลุเป้าหมาย ใช้ วิธีวดั ประสิทธิผลขององค์กรได้ ก็ตอ่ เมื่อลักษณะของ
องค์กรและเป้าหมายมีลกั ษณะตามข้ อสันนิษฐาน คือ องค์กรมีเป้าหมายที่แท้ จริ ง มีปริ มาณไม่มากจน
เกินความสามารถที่เราจะวัดได้ สามารถมองเห็นและเข้ าใจเป้าหมาย เหล่านัน้ ตลอดจนสามารถวัดได้
ว่าองค์กรบรรลุเป้าหมายเพียงใด
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2.2) แนวคิดด้ านระบบ การวัดประสิทธิ ภาพขององค์กรจากเป้าหมายนัน้ จาเป็ นต้ อง
พิจารณาถึงปั จจัยนาออกขององค์กรเป็ นสาคัญ การวัดประสิทธิภาพจากส่วนอื่นขององค์กร เช่น ปั จจัย
นาเข้ า กระบวนการแปรปั จ จัยนาเข้ าให้ เป็ นปั จจัยนาออก จะทาให้ สามารถสร้ างกฎเกณฑ์ การวัด
ประสิทธิภาพเกณฑ์ใหม่ขึ ้น
2.3) ความสามารถขององค์ ก ร ซึ่ง เป้ าหมายขององค์ ก รจะต้ องสอดคล้ องกับ ความ
ต้ องการของบุคคลและกลุม่ ผลประโยชน์
2.4) ค่านิยม เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพในเรื่ องของแต่ละบุคคล ผู้ประเมิน จะตังเกณฑ์
้
การวัด เช่น การประเมินการปฏิบตั งิ านของข้ าราชการในระดับผู้บริหาร และผู้ปฏิบตั งิ าน เป็ นต้ น
สรุปได้ วา่ การวัดประสิทธิภาพ ทาได้ หลายด้ าน ได้ แก่ การวัดการบรรลุเป้าหมาย การวัด
แนวความคิดด้ านระบบและการวัดพฤติกรรมของบุคคล ในเรื่ องสมรรถนะ เป็ นการเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของบุคคลที่สามารถพัฒนาได้ ยากและง่าย ขึ ้นอยูก่ บั ความรู้และทักษะของแต่ละคน
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2545) ได้ กล่าวถึงแนวความคิดของ แฮริ่ งตัน อีเมอร์ สัน เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพองค์กร (Harrington Emerson. 1853-1931) ในฐานะเป็ นที่ปรึกษาด้ านวิศวกรรมที่มี
ประสิทธิภาพ (Efficiency engineering) โดยเน้ นการจัดสรรทรัพยากรและขจัดความสูญเปล่า โดย
ยอมรั บ การบริ ห ารจัด การแบบวิ ทยาศาสตร์ และให้ ความส าคัญ ที่ โ ครงสร้ างและเป้าหมายองค์ก ร
(Organization’s structure and its goals) โดยองค์กรที่มีประสิทธิภาพควรประกอบด้ วย
1) จุดมุ่งหมายที่ชดั เจน (Clearly defined ideal) ผู้บริ หารต้ องทราบถึงสิ่งที่ต้องการเพื่อ
ลดความคลุมเครื อและความไม่แน่นอน
2) หลักเหตุผลทัว่ ไป (Common sense) ผู้บริ หารต้ องพัฒนาความสามารถสร้ างความ
แตกต่างโดยค้ นหาความรู้และคาแนะนาให้ มากเท่าที่จะทาได้
3) คาแนะนาที่ดี (Competent counsel) ผู้บริหารต้ องการคาแนะนาจากบุคคลอื่น
4) วินยั (Discipline) ผู้บริ หารควรกาหนดองค์กรเพื่อให้ พนักงานเชื่อถือตามกฎและวินยั
ต่างๆ
5) ความยุตธิ รรม (Fair deal) ผู้บริหารควรให้ ความยุตธิ รรมและความเหมาะสม
6) ข้ อมูลที่เชื่อถือได้ เป็ นปั จจุบนั ถูกต้ อง และแน่นอน (Reliable, immediate, accurate
and permanent records) ผู้บริหารควรจะมีข้อเท็จจริงเพื่อใช้ ในการตัดสินใจ
7) ความฉับไวของการจัดส่ง (Dispatching) ผู้บริ หารควรใช้ การวางแผนตามหลัก
วิทยาศาสตร์ สาหรับแต่ละหน้ าที่เพื่อให้ องค์กรทาหน้ าที่ได้ อย่างราบรื่ นและบรรลุจดุ มุง่ หมาย
8) มาตรฐานและตารางเวลา (Standards and conditions) ผู้บริ หารควรรักษา
สภาพแวดล้ อมให้ ดี
9) การปฏิบตั ิการที่มีมาตรฐาน (Standardized operations) ผู้บริ หารควรรักษารูปแบบ
มาตรฐานของวิธีการปฏิบตั ทิ ี่ดี
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10) มี ค าสั่ง การปฏิ บัติ ง านที่ มี ม าตรฐานระบุไ ว้ (Written standard-practice
instructions) ผู้บริหารต้ องระบุการทางานที่มีระบบถูกต้ องและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
11) การให้ รางวัลที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency reward) ผู้บริ หารควรให้ รางวัลพนักงาน
สาหรับการทางานที่เสร็จสมบูรณ์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กาญจนา หลุยเจริ ญ (2547) ศึกษาและเปรี ยบเทียบประโยชน์จากการนาระบบสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ ปฏิ บตั ิง านของข้ าราชการสานักงานแผนภาษี กรมสรรพากร ผลการวิจัยพบว่า
ประชากรที่ ศึ ก ษาเห็ น ประโยชน์ จ ากการน าระบบมาใช้ ปฏิ บัติ ง าน โดยเฉพาะด้ านจดหมาย
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อยู่อัน ดับ ที่ ห นึ่ ง รองลงมา ด้ า นหนัง สื อ เวี ย น ด้ า นการจัด เก็ บ เอ กสาร ด้ า นระบบ
สานักงานอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านเวลา และด้ านติดตามงานตามลาดับ ในภาพรวมประโยชน์จากการนา
ระบบมาใช้ อ ยู่ใ นระดับ มาก โดยเห็ น ปั ญ หาทางด้ า นระบบและด้ า นบุค คลอยู่ใ นระดับ ปานกลาง
คุณลักษณะส่วนบุคคลด้ านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงานในปั จจุบนั ระยะเวลาการทางาน
และกลุม่ งานหรื อหน่วยงานที่สงั กัดต่างกัน เห็นประโยชน์และปั ญหาจากการนาระบบมาใช้ แตกต่างกัน
จันทนา ประสงค์ศลิ ปกุล (2547) ศึกษาแรงจูงใจ พฤติกรรมการทางานและความจงรักภักดีของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย สายงานระบบ พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจด้ านผลตอบแทนในระดับปาน
กลาง ด้ านความสัมพันธ์ กับผู้ร่วมงานในระดับมาก และด้ านโอกาสความก้ าวหน้ าในระดับน้ อย ส่วน
พฤติกรรมการทางานอยูใ่ นระดับปานกลาง และความจงรักภักดีอยูใ่ นระดับมาก การทดสอบสมมติฐาน
เกี่ ยวกับพนักงานที่มีเพศและระยะเวลาในการทางานแตกต่างกัน มีแรงจูงใจ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 แต่พบว่า แรงจูงใจกับพฤติกรรมการทางาน แรงจูงใจกับความจงรักภักดี
มีความสัมพันธ์ กันในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กล่าวคือ เมื่อพนักงานมี
แรงจูงใจมาก จะทุม่ เทให้ กบั การทางานมาก อีกทังยั
้ งมีความจงรักภักดีตอ่ ธนาคารมากด้ วย
เดชา สุพรรณทอง (2548) ศึกษาสภาพปั จจุบนั สภาพที่ยอมรับได้ และความคาดหวังต่อการใช้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบที่
มีอิทธิ พ ลต่อระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ (e-Filing) มีอยู่ด้วยกัน 9 องค์ประกอบ คือ (1) การ
ลงทะเบียนหนังสือส่ง (2) การลงทะเบียนหนังสือรับ (3) การลงหมายเหตุและการกาหนดเอกสารแนบ
(4) การประเมินผลการรับ-ส่ง (5) การพัฒนาเครื อข่าย (6) การกาหนดสิทธิ์เข้ าใช้ ระบบ (7) การบริ หาร
จัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (8) การรับหนังสือใหม่ (9) การลงเลขที่หนังสือ ส่วนปั ญ หาของ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้ วย การเพิ่มขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน การติดตังโปรแกรมและ
้
อุปกรณ์ และประสิทธิผลของระบบงานสารบรรณ
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ศิริกลุ รัตนสุวรรณชัย (2548) ศึกษาถึงทัศนคติของพนักงานที่มีผลต่อพฤติกรรมการทางานและ
ความจงรักภักดีต่อองค์กร จากการวิจัยพฤติกรรมการทางานของพนักงานกับความสัมพันธ์ ระหว่าง
พฤติก รรมการทางานกับความจงรั กภักดี ต่อองค์กรของพนักงาน พบว่าพฤติกรรมการทางานของ
พนักงานในด้ านการเพิ่มผลผลิตอยู่ในระดับดีและมีความสัมพันธ์กนั กับความจงรักภักดีตอ่ องค์กรของ
พนัก งานด้ า นพฤติ ก รรมที่ แ สดงออก ด้ า นความรู้ สึ ก และด้ า นการรั บ รู้ ในทิ ศ ทางเดี ย วกัน และมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า พฤติกรรมการทางานของพนักงานในด้ านการลาออกจากงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง และมีความสัมพันธ์กนั กับความจงรักภักดีตอ่ องค์กรของพนักงานด้ านพฤติกรรมที่แสดงออก
ในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์ กันในระดับปานกลาง และมี ความสัมพันธ์ กับความจงรักดีต่อ
องค์กรด้ านความรู้ สึก ด้ านการรับรู้ ในทิศทางเดียวกัน มีความสัมพันธ์ กันในระดับต่า พฤติกรรมการ
ทางานของพนัก งานในด้ านการพึง พอใจในการทางานอยู่ใ นระดับดี และมี ค วามสัม พันธ์ กับความ
จงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานด้ านพฤติกรรมที่แสดงออก ด้ านความรู้สึกในทิศทางเดียวกัน และมี
ความสัมพันธ์ กนั ในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ กบั ความจงรักภักดีต่อองค์กร ด้ านการรับรู้ใน
ทิศทางเดียวกัน
อุชุมพร แก้ วขุนทด (2550) ศึกษาความไว้ วางใจในผู้นาองค์กร ความไว้ วางใจภายในองค์กร
และความจงรักภักดีต่อองค์กร ที่มีผลต่อพฤติก รรมและประสิทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 23 ปี 5 เดือน การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 6,000-13,800 บาท และมีประสบการณ์ในการทางานเฉลี่ย 1 ปี 5 เดือน พนักงาน
มีความไว้ วางใจในผู้นาโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาแต่ละด้ าน พบว่าส่วนใหญ่มีความไว้ วางใจ
ในผู้นาอยู่ในระดับสูง คือ ด้ านมิติความเปิ ดเผย ด้ านมิติความห่วงใย และด้ านมิติความเชื่อถื อได้ มี
ความไว้ วางใจในผู้นาระดับสูงมาก คือ ด้ านมิติความสามารถพนักงานมีระดับความไว้ วางใจภายใน
องค์กรโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาแต่ละด้ าน พบว่า ส่วนใหญ่มีความไว้ วางใจภายในองค์กร
อยูใ่ นระดับสูง คือ ด้ านการเปิ ดเผย ด้ านการให้ เกียรติ และด้ านความสอดคล้ อง พนักงานมีระดับความ
คิดเห็นในด้ านพนักงานมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้ าน
พบว่า พนักงานมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานในระดับดีมาก คือ ด้ านความสม่าเสมอในการปฏิบตั ิงาน
ด้ านความตังใจในการปฏิ
้
บตั ิงาน และด้ านการขอย้ ายและลาออกจากงาน พนักงานมีพฤติกรรมการ
ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับดี คือ ด้ านความสามัคคีภายในบริษัท
ศรี สมพร รอดศิริ (2551) ศึกษาประสิทธิผลการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรในการนาระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า บุคลากรมี
ความคิ ด เห็ น ด้ า นความรู้ และทัก ษะในการปฏิ บัติ ง านโดยรวมอยู่ใ นระดับ พอใช้ ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ความรู้ และทักษะในการปฏิบตั ิงาน และเจตคติตอ่ การเปลี่ ยนแปลงด้ านเทคโนโลยีมี
ความสัมพันธ์กบั ประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
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ในกรมตรวจบัญ ชี ส หกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ ง เป็ นไปตามสมติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้ โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง
ศิริพ ร อัจ ฉริ ยโกศล (2550) ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ ระบบเครื อข่าย
Outlook Web Address เป็ นเครื่ องมือสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ ของธนาคาร
กรุงเทพ จากัด (มหาชน) พบว่า พนักงานระดับปฏิบตั ิการของธนาคารกรุงเทพมีความรู้ตอ่ การใช้ ระบบ
เครื อข่ายฯ เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารองค์กรในระดับปานกลางขึน้ ไป และมีทัศนคติต่อการใช้
ระบบเครื อข่ายฯ ในเชิงบวก โดยมีความถี่ในการใช้ งานไม่บอ่ ยครัง้
รวงทิพย์ หัวใจดี (2548) ศึกษาพฤติกรรมการใช้ ระบบสารสนเทศ ปั ญหาและความต้ องการ
สารสนเทศบนเครื อข่ายอินทราเน็ตของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ด้ วยแบบสอบถาม พบว่า พนักงาน
การไฟฟ้านครหลวงจะใช้ ระบบสารสนเทศทุกวัน และช่วงเวลาที่เข้ าใช้ คือ ช่วงเวลาปฏิบตั ิงาน โดย
ข้ อมูลสารสนเทศที่ได้ รับจะนาไปใช้ ในด้ านการทางาน ความต้ องการใช้ ระบบสารสนเทศ คือ ต้ องการใช้
โปรแกรมส่งเสริมการเรี ยนรู้ และต้ องการใช้ สารสนเทศที่เกี่ยวกับ สวัสดิการของพนักงาน ส่วนปั ญหาใน
การใช้ งานเกิดจากระบบทางานล่าช้ า ทาให้ ใช้ เวลานานในการเปิ ดหน้ าเว็บแต่ละหน้ า และรูปแบบหน้ า
เว็บไม่ดงึ ดูดความสนใจ
Farzandipour and Sadoughi (2009) ได้ ศกึ ษาถึงความต้ องการและการแก้ ปัญหาระบบการ
รักษาความปลอดภัยในการบันทึกสุขภาพแบบอิเล็ กทรอนิกส์ (Electronic Health Records: EHR)
ด้ วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) โดยศึกษาจากประเทศ อิหร่ าน ออสเตรเลี ย แคนาดา
อังกฤษ และสหรัฐอเมริ กา พบว่า ในแต่ละประเทศต้ องการให้ มีความปลอดภัยในเรื่ องของการจัดการ
สารสนเทศ การจัด กลุ่ม และควบคุม สารสนเทศทางการเงิ น ทรั พ ยากรมนุษ ย์ สิ่ ง แวดล้ อ ม การ
ดาเนินงาน การติดต่อสื่อสาร การเข้ าถึงสารสนเทศ การพัฒนาและการดูแลรักษาระบบ HER โดยที่
สหรัฐอเมริกาจะเน้ นที่การบริหาร และการจัดการด้ านเทคนิคเป็ นหลัก
The Inefficient Electronic Office (2008) ศึกษาประสิทธิ ภาพของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ จากประชากรของประเทศอังกฤษที่เป็ นคนทางานจานวน 4,000 คน จากธุรกิจทังหมด
้
150 แห่ง ซึ่งใช้ เวลาศึกษาประมาณ 18 เดือน พบว่า กล่องรับจดหมายในอีเมลมีผ้ สู ่งจดหมายมามาก
ถึง 2,769 ฉบับอย่างไม่น่าเชื่อ โดยประมาณ 40% จะใช้ เวลา 2 ชัว่ โมงต่อวันในการใช้ อีเมล จดหมายที่
ส่งมามีมากจนบางครัง้ ขาดการคิดพิจารณาก่อนที่จะส่งต่อหรื อตอบกลับ ทาให้ บางคนต้ องการให้ มีการ
ฝึ กอบรมในการใช้ อีเมลให้ เกิดความถูกต้ อง เพื่อหลีกเลี่ยงความกังวลหรื อความเครี ยดในการใช้ งาน
จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง พบว่า ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มี ความส าคัญกับ
องค์กรอย่างมาก ทาให้ การปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ซึ่งต้ องอาศัยความรู้และทักษะในการ
ใช้ งานระบบฯ และทัศนคติในเชิงบวกที่มีต่อการใช้ งาน รวมทัง้ ความถี่ ในการใช้ งาน โดยข้ อมูลและ
สารสนเทศที่ได้ รับมีประโยชน์กบั การทางานอย่างมาก แต่ในการใช้ งานระบบฯ อาจจะมีปั ญหาบ้ าง เช่น
ความล่าช้ าของระบบเครื อข่าย หรื อรูปแบบหน้ าเว็บไม่ดงึ ดูดความสนใจ เป็ นต้ น สาหรับในต่างประเทศ
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จะเน้ นเรื่ องของการรักษาความปลอดภัยของระบบมาก ทังในเรื
้ ่ องการจัดการสารสนเทศ การจัดกลุ่ม
และควบคุมสารสนเทศทางการเงิน ทรั พยากรมนุษย์ การดาเนินงาน การติดต่อสื่ อสาร การเข้ าถึง
สารสนเทศ การพัฒนาและการดูแลรักษาระบบ เป็ นต้ น

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี เ้ ป็ นการศึ ก ษาพฤติ ก รรมและประสิ ท ธิ ภ าพของการใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามและพฤติก รรมการใช้
บริการ โดยมีขนตอนในการด
ั้
าเนินการวิจยั ตามลาดับดังนี ้
ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่ง
ปั จจุบนั มีจานวนทัง้ หมด 1,945 คน โดยประกอบด้ วย อาจารย์ 687 คน และเจ้ าหน้ าที่ 1,258 คน
(กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2554)
2.
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ้ คื อ บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บัติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏสวนดุสิต จานวน 332 คน การกาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ สูตรของ Yamane ที่ระดับความ
คลาดเคลื่อน .05 โดยใช้ วิธีสมุ่ ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่ องมือในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ชนิดแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบปลายเปิ ด (Open ended) จานวน 3 ตอน
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพการทางาน และหน่วยงานที่สงั กัด ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 3 ประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิ ต โดยลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ว นประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่ สุด มาก
ปานกลาง น้ อย และน้ อยที่สดุ
ตอนที่ 4 ข้ อเสนอแนะ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบปลายเปิ ด
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เพื่อศึกษาพฤติกรรมและประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีขนั ้ ตอนในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
ดังนี ้
1) ศึก ษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เป็ นแนวทางในการสร้ าง
เครื่ องมือให้ ครอบคลุมเนื ้อหา กรอบแนวคิด และขอบเขตการวิจยั
2) นาเครื่ องมือที่พฒ
ั นาแล้ ว เสนอที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องและความครบถ้ วนของ
เนื ้อหา
3) หาคุณภาพของเครื่ องมือโดยการนาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้ องจากที่
ปรึกษาแล้ ว เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity)
4) นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อหาค่า
ความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ได้
ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงเท่ากับ 0.973
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้ศกึ ษาได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ตามลาดับขันตอน
้
ดังนี ้
1. ดาเนินการแจกแบบสอบถามให้ กับอาจารย์และเจ้ าหน้ าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิตในแต่ละคณะและแต่ละหน่วยงานระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ โดยแจกแบบสอบถามให้
กลุ่มตัวอย่างด้ วยตนเอง และขอรับแบบสอบถามคืนด้ วยตนเอง โดยได้ รับแบบสอบถามคืนทังสิ
้ ้น 238
ฉบับจาก 332 ฉบับ คิดเป็ น 71.47 %
2. เก็ บรวบรวมแบบสอบถาม แล้ วคัดเลื อกแบบสอบถามที่ สมบูรณ์ เพื่ อนาข้ อมูลที่ ไ ด้ ม า
วิเคราะห์ผลและแปรผล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจสอบรายการ วิเคราะห์โดย
การแจกแจงความถี่และคานวณหาค่าร้ อยละ
ตอนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต เป็ นแบบตรวจสอบรายการ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และคานวณหาค่าร้ อยละ
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ตอนที่ 3 ข้ อมู ล ส ารวจความพึ ง พอใจในการใช้ ง านระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์โดย
การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตอนที่ 4 ข้ อมูลสารวจความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตอนที่ 5 ข้ อมูลสารวจปั ญหาในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตอนที่ 6 ข้ อ เสนอแนะในการพัฒ นาระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มหาวิ ท ยาลัย
ราชภัฏ สวนดุสิต วิเ คราะห์โดยการวิเคราะห์เนื อ้ หา (Content Analysis) อ่านและสรุ ปใจความ
จัดเข้ าหัวข้ อตามเนื ้อหา
2) สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ได้ แ ก่ ร้ อยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way
Analysis of Variance: One Way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน และสถิติที่ใช้ เปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างประชากร คือ t-test

บทที่ 4
ผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาพฤติ ก รรมและประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ ระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Office) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะผู้วิจยั นาเสนอผลการวิจยั ในรูปของตารางและความ
เรี ยงประกอบตาราง ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตอนที่ 3 ข้ อมูลสารวจความพึงพอใจในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตอนที่ 4 ข้ อมูลสารวจความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต
ตอนที่ 5 ข้ อมูลปั ญหาในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
ตอนที่ 6 ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
ตอนที่ 7 เปรี ยบเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ งานระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีรายละเอียด ดังแสดงไว้ ใน
ตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้ อยละข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
2.1 21-30 ปี
2.2 31 – 40 ปี
2.3 41-50 ปี
2.4 51 ปี ขึ ้นไป
3. ระดับการศึกษา
3.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
3.2 ปริญญาตรี
3.3 ปริญญาโท
3.4 ปริญญาเอก
4. สถานภาพการทางาน
4.1 อาจารย์
4.2 เจ้ าหน้ าที่
5. หน่วยงานที่สงั กัด
5.1 คณะครุศาสตร์
5.2 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
5.3 คณะวิทยาการจัดการ
5.4 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
5.5 คณะพยาบาลศาสตร์
5.6 โรงเรี ยนการเรื อน
5.7 โรงเรี ยนการท่องเที่ยวและบริการ

จานวน
(n=238)

ร้ อยละ

ลาดับที่

46
192

19.33
80.67

2
1

80
112
41
5

33.61
47.05
17.23
2.11

2
1
3
4

10
121
94
13

4.20
50.84
39.49
5.47

4
1
2
3

69
169

28.99
71.01

2
1

13
34
8
25
23
2
11

5.46
14.29
3.36
10.50
9.66
0.84
4.62

7
2
10
3
4
13
9

30
ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
5.8 บัณฑิตวิทยาลัย
5.9 หน่วยงานอื่นๆ
1) ศูนย์การศึกษา
2) สานักงานอธิการบดี
3) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4) สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) สถาบันภาษาและวัฒนธรรม
6) สานักกิจการพิเศษ
7) สานักวิจยั และพัฒนา
8) โรงเรี ยนสาธิตละอออุทิศ

จานวน
(n=238)

ร้ อยละ

ลาดับที่

7

2.94

11

11
15
13

4.62
6.30
5.46

9
6
7

18
5
36
5
12

7.56
2.10
15.13
2.10
5.04

5
12
1
12
8

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
้
จานวน 238 คน ส่วนใหญ่ เป็ นหญิ ง
จานวน 192 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80.67 และชาย จานวน 46 คน คิดเป็ นร้ อยละ19.33
อายุ ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จานวน 112 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.05 รองลงมา คือ 21-30 ปี
จานวน 80 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.61 และอายุ 41-50 ปี จานวน 41 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.23 อันดับ
สุดท้ ายคืออายุ 51 ปี ขึ ้นไป จานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.11
ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริ ญญาตรี จานวน 121 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.84
รองลงมาคือ ปริ ญญาโท จานวน 94 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.49 และปริ ญญาเอก จานวน 13 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 5.47 อันดับสุดท้ ายคือ ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.20
สถานภาพการทางาน ส่วนใหญ่เป็ นเจ้ าหน้ าที่ จานวน 169 คน คิดเป็ นร้ อยละ 71.01 และ
อาจารย์ จานวน 69 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.99
หน่วยงานที่สงั กัด ส่วนใหญ่สงั กัดหน่วยงานอื่นๆ คือ สานักกิจการพิเศษ จานวน 36 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 15.13 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จานวน 34 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 14.29
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จานวน 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.50 คณะพยาบาลศาสตร์ จานวน 23
คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.66 สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.56
สานักงานอธิการบดี จานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.30 คณะครุศาสตร์ และสานักส่งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบียน จานวน 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.46 โรงเรี ยนสาธิตละอออุทิศ จานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 5.04 ศูนย์การศึกษา และโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและบริ การ จานวน 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.62 คณะ
วิทยาการจัดการ จานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.36 บัณฑิตวิทยาลัย จานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.94
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สถาบันภาษาและวัฒนธรรม และสานักวิจยั และพัฒนา จานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.10 อันดับ
สุดท้ าย คือ โรงเรี ยนการเรื อน จานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.84

ตอนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตารางที่ 4.2 จานวนและร้ อยละของความถี่ในการใช้ งาน
ข้ อ
1
2
3
4

ความถี่ในการใช้ งาน
ทุกวัน
สัปดาห์ละ 4-6 วัน
สัปดาห์ละ 1-3 วัน
น้ อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน

จานวน
(n=238)

ร้ อยละ

ลาดับที่

158
32
32
15

66.39
13.45
13.45
6.30

1
2
2
3

จากตารางที่ 4.2 พบว่า อาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่ ส่วนใหญ่ มี ความถี่ ในการใช้ ง านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทุกวัน จานวน 158 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.39 รองลงมาคือ ใช้ สปั ดาห์ละ 4-6
วัน และสัปดาห์ละ 1-3 วัน จานวน 32 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.45 อันดับสุดท้ ายคือใช้ น้อยกว่าสัปดาห์ละ
1 วัน จานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.30
ตารางที่ 4.3 จานวนและร้ อยละช่วงเวลาในการใช้ งาน
ข้ อ
1
2
3
4
5

ช่ วงเวลาในการใช้ งาน
ก่อนเวลา 8.00 น.
8.01-12.00 น.
12.01-13.00 น.
13.01-17.00 น.
หลังเวลา 17.00 น. (นอกเวลาทางาน)

จานวน
(n=238)

ร้ อยละ

ลาดับที่

14
164
20
79

5.88
68.90
8.40
33.19

21

8.82

5
1
4
2
3

จากตารางที่ 4.3 พบว่ า อาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ าที่ ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ง านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงเวลา 8.01-12.00 น. จานวน 164 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.90 รองลงมาคือ เวลา
13.01-17.00 น. จานวน 79 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.19 หลังเวลา 17.00 น. (นอกเวลาทางาน) จานวน
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21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.82 และเวลา 12.01-13.00 น. จานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.40 อันดับ
สุดท้ ายคือก่อนเวลา 8.00 น. จานวน 14 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.88
ตารางที่ 4.4 จานวนและร้ อยละวัตถุประสงค์ของการใช้ งาน
ข้ อ

วัตถุประสงค์ ของการใช้ งาน

1
2
3
4
5
6

ติดตามข้ อมูลข่าวสาร
จัดทาบันทึกข้ อความ
แจ้ งข่าวสารต่างๆ
จัดทาหนังสือส่งภายนอก
ติดตามงานเอกสาร
อื่นๆ เช่น ตรวจเอกสาร ลงนาม ปรับปรุงข้ อมูลใน
ระบบ ตัดเงินงบประมาณ หาความรู้เพิ่มเติมและ
จัดทาคาสัง่ หรื อประกาศต่างๆ เป็ นต้ น

จานวน
(n=238)

ร้ อยละ

ลาดับที่

188
163
71
91
194
18

78.99
68.48
29.83
38.23
81.51
7.56

2
3
5
4
1
6

จากตารางที่ 4.4 พบว่า อาจารย์และเจ้ าหน้ าที่ ส่วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์ของการใช้ งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อติดตามงานเอกสาร จานวน 194 คน คิดเป็ นร้ อยละ 81.51 รองลงมาคือ
ติดตามข้ อมูลข่าวสาร จานวน 188 คน คิดเป็ นร้ อยละ 78.99 จัดทาบันทึกข้ อความ จานวน 163 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 68.48 จัดทาหนังสือส่งภายนอก จานวน 91 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.23 และแจ้ งข่าวสาร
ต่างๆ จานวน 71 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.83 อันดับสุดท้ าย คือ อื่นๆ เช่น ตรวจเอกสาร ลงนาม ปรับปรุง
ข้ อมูล ในระบบ ตัดเงิ นงบประมาณ หาความรู้ เพิ่ ม เติม และจัดทาคาสั่ง หรื อประกาศต่างๆ เป็ นต้ น
จานวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.56
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ตอนที่ 3 ข้ อมูลสารวจความพึงพอใจในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ระดับ ความพึง พอใจในการใช้ ง านระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิก ส์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต จาแนกตามรายด้ านและรายข้ อ ดังแสดงในตารางที่ 4.5-4.8
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในการใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตโดยรวม
ความพึงพอใจในการใช้ งานระบบ
ระดับความ
ข้ อ
SD
ลาดับที่
X
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
พึงพอใจ
1 ด้ านการเข้ าใช้ งาน
2.92 1.10 ปานกลาง
3
2 ด้ านการจัดการเอกสาร
3.11 0.90 ปานกลาง
2
3 ด้ านการตังค่
้ าเอกสาร
3.15 1.04 ปานกลาง
1
รวม
3.06 0.85
ปานกลาง
จากตารางที่ 4.5 พบว่า ความพึงพอใจในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.06) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อยู่ในระดับ ปานกลางทุกข้ อ เรี ยง
ตามลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านการตังค่
้ าเอกสาร ( X =3.15) รองลงมาคือ ด้ านการ
จัดการเอกสาร ( X =3.11) และอันดับสุดท้ าย คือ ด้ านการเข้ าใช้ งาน ( X =2.92)
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในการใช้ งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตด้ านการเข้ าใช้ งาน
ระดับความ
SD
ข้ อ
ด้ านการเข้ าใช้ งาน
ลาดับที่
X
พึงพอใจ
3.90 0.95
มาก
1
1 การเข้ าใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์(การระบุ รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน)
2 การใช้ งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรื อ
1.95 1.78
น้ อย
2
อุปกรณ์แท็บเล็ต (Tablet)
รวม
2.92 1.10
ปานกลาง
จากตารางที่ 4.6 พบว่า ความพึงพอใจในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการ
เข้ าใช้ งานโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.92) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อยู่ในระดับ มาก
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1 ข้ อ คือ การเข้ าใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(การระบุ รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน) ( X =3.90) และ
ระดับน้ อย 1 ข้ อ คือ การใช้ งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรื ออุปกรณ์แท็บเล็ต (Tablet) ( X =1.95)
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในการใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตด้ านการจัดการเอกสาร
ระดับความ
ข้ อ
ด้ านการจัดการเอกสาร
SD
ลาดับที่
X
พึงพอใจ
1 การเปิ ดดูเอกสารเข้ า-ออก
3.67 0.99
มาก
1
2 การเปิ ดดูเอกสารที่เกินกาหนด
2.80 1.23 ปานกลาง 10
3 การสร้ าง-ส่งบันทึกข้ อความ
3.38 1.18 ปานกลาง
4
4 การสร้ าง-ส่งหนังสือส่งภายนอก
2.91 1.43 ปานกลาง
7
5 การสร้ าง-ส่งเอกสารอื่นๆ เช่น ใบประกาศ
2.84 1.47 ปานกลาง
9
ใบคาสัง่ และหนังสือประทับตราแทนการ
ลงชื่อ
6 การค้ นหาเอกสารเพื่อติดตามงาน
3.02 1.19 ปานกลาง
5
7 การจัดการหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
2.86 1.43 ปานกลาง
8
8 การตรวจสอบการลงนาม
3.38 1.08 ปานกลาง
4
9 การเปิ ดดูข่าวด่วน-แจ้ งเตือน
3.63 1.02
มาก
2
10 การเปิ ดดูกระดานข่าว
3.45 1.12 ปานกลาง
3
11 การจัดการเอกสารรอดาเนินการ
3.00 1.29 ปานกลาง
6
12 การจัดการรายงานเอกสารลงทะเบียนรับ-ส่ง 2.67 1.51 ปานกลาง 11
รวม
3.11 0.90
ปานกลาง
จากตารางที่ 4.7 พบว่า ความพึงพอใจในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการ
จัดการเอกสารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.11) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่าอยู่ในระดับ
มาก 2 ข้ อ ระดับปานกลาง 10 ข้ อ เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย คือ การเปิ ดดูเอกสาร
เข้ า-ออก ( X =3.67) รองลงมาคือ การเปิ ดดูข่าวด่วน-แจ้ งเตือน ( X =3.63) การเปิ ดดูกระดานข่าว
( X =3.45) การตรวจสอบการลงนาม ( X =3.38) การสร้ าง-ส่งบันทึกข้ อความ ( X =3.38) การค้ นหา
เอกสารเพื่อติดตามงาน ( X =3.02) การจัดการเอกสารรอดาเนินการ ( X =3.00) การสร้ าง-ส่งหนังสือ
ส่งภายนอก ( X =2.91) การจัดการหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ( X =2.86) การสร้ าง-ส่งเอกสารอื่นๆ
เช่น ใบประกาศ ใบคาสัง่ และหนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ ( X =2.84) การเปิ ดดูเอกสารที่เกิน
กาหนด ( X =2.80) อันดับสุดท้ าย คือ การจัดการรายงานเอกสารลงทะเบียนรับ-ส่ง ( X =2.67)
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในการใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตด้ านการตังค่
้ าเอกสาร
ระดับความ
ข้ อ
ด้ านการตัง้ ค่ าเอกสาร
SD
ลาดับที่
X
พึงพอใจ
1 การตังค่
้ าเอกสารต่างๆ ได้ แก่ วิธีการส่ง
3.02 1.24 ปานกลาง
3
เอกสาร เอกสารรับโอนจากบุคคลอื่น การ
แสดงรายการเอกสาร การแสดงการเลือก
หน่วยงาน แจ้ งการดึงกลับ และการตังค่
้ า
การพิมพ์เอกสาร
2 การตังค่
้ าการลงนาม ได้ แก่ การแสดงหน่วย 3.02 1.32 ปานกลาง
3
งานในการลงนาม การตังค่
้ าการปฏิบตั ิงาน
แทน และการตังค่
้ าการลงนามเอกสาร
1
3 การตังเส้
้ นทางเดินเอกสาร ได้ แก่ การสร้ าง 3.34 1.24 ปานกลาง
เส้ นทางส่วนบุคคล และการเลือกใช้ เส้ นทาง
ส่วนบุคคล
4 การจัดการระบบและความปลอดภัย ได้ แก่ 3.26 1.09 ปานกลาง
2
การเปลี่ยนรหัสผ่าน การกาหนดภาพ
ลายมือชื่อ และการตังค่
้ าการเข้ าใช้ ระบบ
รวม
3.15 1.04
ปานกลาง
จากตารางที่ 4.8 พบว่า ความพึงพอใจในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้าน
การตังค่
้ าเอกสารโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.15) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางทุกข้ อ เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย คือ การตังเส้
้ นทางเดินเอกสาร ได้ แก่
การสร้ างเส้ นทางส่วนบุคคล และการเลือกใช้ เส้ นทางส่วนบุคคล ( X =3.34) รองลงมาคือ การจัดการ
ระบบและความปลอดภัย ได้ แก่ การเปลี่ยนรหัสผ่าน การกาหนดภาพลายมือชื่อ และการตังค่
้ าการเข้ า
ใช้ ระบบ ( X =3.26) และการตังค่
้ าเอกสารต่างๆ ได้ แก่ วิธีการส่งเอกสาร เอกสารรับโอนจากบุคคลอื่น
การแสดงรายการเอกสาร การแสดงการเลื อกหน่วยงาน แจ้ ง การดึง กลับ และการตัง้ ค่าการพิม พ์
เอกสารและการตังค่
้ าการลงนาม ได้ แก่ การแสดงหน่วยงานในการลงนาม การตังค่
้ าการปฏิบตั ิ งาน
แทน และการตังค่
้ าการลงนามเอกสาร ( X =3.02)
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ตอนที่ 4 ข้ อมูลสารวจความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ระดับความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
จาแนกตามรายด้ านและรายข้ อ ดังแสดงในตารางที่ 4.9-4.11
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสามารถของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยรวม
ความสามารถของระบบสารบรรณ
ระดับ
ข้ อ
SD
ลาดับที่
X
อิเล็กทรอนิกส์
ความสามารถ
1 ด้ านการจัดการเอกสาร
2.99 0.91
ปานกลาง
2
2 ด้ านการตังค่
้ าเอกสาร
3.26 1.09 ปานกลาง
1
รวม
3.12 0.93
ปานกลาง
จากตารางที่ 4.9 พบว่า ความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X =3.12) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้ อ เรี ยงตามลาดับ
ค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านการตังค่
้ าเอกสาร ( X =3.26) และด้ านการจัดการเอกสาร
( X =2.99)
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสามารถของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตด้ านการจัดการเอกสาร
ระดับ
ข้ อ
ด้ านการจัดการเอกสาร
SD
ลาดับที่
X
ความสามารถ
1 การสร้ าง-ส่งเอกสารต่างๆ
3.35 1.09
ปานกลาง
2
2 การจัดรูปแบบหน้ ากระดาษ
2.49 1.15
น้ อย
6
3 การตรวจสอบเอกสารเข้ า-ออก
3.40 1.01 ปานกลาง
1
4 การค้ นหาและติดตามงานต่างๆ
3.08 1.13
ปานกลาง
4
5 การสร้ างรายงานบุคลากรและรายงาน
2.52 1.51
ปานกลาง
5
การลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร
6 การสัง่ พิมพ์เอกสาร
3.17 1.11
ปานกลาง
3
รวม
2.99 0.91
ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.10 พบว่าความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการจัดการ
เอกสารโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.99) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อยู่ในระดับปาน
กลาง 5 ข้ อ และระดับน้ อย 1 ข้ อ เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย คือ การตรวจสอบเอกสาร
เข้ า -ออก ( X =3.40) รองลงมาคื อ การสร้ าง-ส่ง เอกสารต่ า งๆ ( X =3.35) การสั่ง พิ ม พ์ เ อกสาร
( X =3.17) การค้ นหาและติดตามงานต่างๆ ( X =3.08) การสร้ างรายงานบุคลากรและรายงาน
การลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร ( X =2.52) อันดับสุดท้ าย คือ การจัดรูปแบบหน้ ากระดาษ ( X =2.49)
ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสามารถของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตด้ านการตังค่
้ าเอกสาร
ระดับ
ข้ อ
ด้ านการตัง้ ค่ าเอกสาร
SD
ลาดับที่
X
ความสามารถ
1 การตังค่
้ าใช้ งานต่างๆ ได้ แก่ การตังค่
้ า
3.11 1.22 ปานกลาง
3
เอกสาร การตังค่
้ าการลงนาม การตัง้
เส้ นทางเดินเอกสาร และระบบความ
ปลอดภัย
2 การลาดับความสาคัญเร่งด่วนของเอกสาร 3.08 1.34 ปานกลาง
4
3 การแนบไฟล์เอกสาร
3.32 1.28 ปานกลาง
2
4 การเลือกผู้รับได้ ถกู ต้ องและตรงตาม
3.34 1.15 ปานกลาง
1
ความต้ องการ
รวม
3.26 1.09
ปานกลาง
จากตารางที่ 4.11 พบว่าความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการตังค่
้ า
เอกสารโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.26) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อยู่ในระดับปาน
กลาง 5 ข้ อ และระดับน้ อย 1 ข้ อ เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย คือ การเลือกผู้รับได้
ถูกต้ องและตรงตามความต้ องการ ( X =3.34) รองลงมาคือ การแนบไฟล์เอกสาร ( X =3.32) การตัง้
ค่าใช้ งานต่างๆ ได้ แก่ การตังค่
้ าเอกสาร การตังค่
้ าการลงนาม การตังเส้
้ นทางเดินเอกสาร และระบบ
ความปลอดภัย ( X =3.11) อันดับสุดท้ าย คือ การลาดับความสาคัญเร่งด่วนของเอกสาร ( X =3.08)
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ตอนที่ 5 ข้ อมูลปั ญหาในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต
ระดับปั ญหาในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
จาแนกตามรายด้ านและรายข้ อ ดังแสดงในตารางที่ 4.12-4.15
ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปั ญหาในการใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตโดยรวม
ปั ญหาในการใช้ งานระบบ
ข้ อ
SD ระดับปั ญหา ลาดับที่
X
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
1 ด้ านการเข้ าใช้ งาน
2.49 0.98
น้ อย
3
2 ด้ านการจัดการเอกสาร
2.95 0.86 ปานกลาง
2
3 ด้ านการดาเนินงาน
3.42 0.82 ปานกลาง
1
2.62 0.73
รวม
ปานกลาง
จากตารางที่ 4.12 พบว่า ปั ญหาในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =2.62) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้ อ เรี ยง
ตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านการดาเนินงาน ( X =3.42) และด้ านการจัดการเอกสาร
( X =2.95) ส่วนปั ญหาในการใช้ อยูใ่ นระดับน้ อย คือ ด้ านการเข้ าใช้ งาน ( X =2.49)
ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปั ญหาในการใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตด้ านการเข้ าใช้ งาน
ข้ อ
1

ด้ านการเข้ าใช้ งาน

ขันตอนในการเข้
้
าใช้ งานระบบฯ
(การระบุ รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน)
2 การใช้ งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรื อ
อุปกรณ์แท็บเล็ต (Tablet)
3 ศักยภาพของผู้ใช้ งาน เช่น ไม่ร้ ูจกั คาสัง่ หรื อ
ช่องทางในการใช้ งานและขาดการอบรมการ
ใช้
รวม

X

SD

ระดับปั ญหา ลาดับที่

3.01 1.15

ปานกลาง

1

1.76 1.63

น้ อย

3

2.77 1.12

ปานกลาง

2

2.49 0.98

น้ อย
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จากตารางที่ 4.13 พบว่า ปั ญหาในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการเข้ าใช้
งานโดยรวม อยู่ในระดับน้ อย ( X =2.49) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้ อ
เรี ยงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย คือ ขัน้ ตอนในการเข้ าใช้ ง านระบบฯ (การระบุ รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน) ( X =3.01) รองลงมาคือ ศักยภาพของผู้ใช้ งาน เช่น ไม่ร้ ูจกั คาสั่งหรื อช่องทางในการใช้ งาน
และขาดการอบรมการใช้ ( X =2.77) ส่วนปั ญหาด้ านการเข้ าใช้ งานอยู่ในระดับน้ อย คือ การใช้ งาน
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรื ออุปกรณ์แท็บเล็ต (Tablet) ( X =1.76)
ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปั ญหาในการใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตด้ านการจัดการเอกสาร
ข้ อ

ด้ านการจัดการเอกสาร

1 ขนาดของตัวอักษร
2 การจัดหน้ ากระดาษ
3 การแสดงผลข้ อมูลจากเอกสารต่างๆ
4 การจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนในการรับส่งเอกสาร
5 การ download ไฟล์เอกสาร
6 การแนบไฟล์เอกสาร
7 การพิมพ์เอกสาร
8 การค้ นหาและติดตามเอกสาร
9 การดึงเอกสารกลับมาแก้ ไข
รวม

X

SD

ระดับปั ญหา ลาดับที่

2.97 1.06
3.15 1.27

ปานกลาง
ปานกลาง

5
1

3.09 1.05

ปานกลาง

3

2.79 1.26

ปานกลาง

9

2.99 1.09
2.91 1.10
2.95 1.09

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

4
7
6

3.13 1.20

ปานกลาง

2

2.82 1.19

ปานกลาง

8

2.95 0.86

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.14 พบว่า ปั ญหาในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการจัดการ
เอกสารโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.95) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อยู่ในระดับปาน
กลางทุกข้ อ เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย คือ การจัดหน้ ากระดาษ ( X =3.15) รองลงมา
คือ การค้ นหาและติดตามเอกสาร ( X =3.13) การแสดงผลข้ อมูลจากเอกสารต่างๆ ( X =3.09)
การ download ไฟล์เอกสาร ( X =2.99) ขนาดของตัวอักษร ( X =2.97) การพิมพ์เอกสาร ( X =2.95)
การแนบไฟล์ เ อกสาร ( X =2.91) การดึง เอกสารกลับ มาแก้ ไ ข ( X =2.82) อันดับสุดท้ าย คื อ
การจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนในการรับ-ส่งเอกสาร ( X =2.79)
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ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปั ญหาในการใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตด้ านการดาเนินงาน
ข้ อ

ด้ านการดาเนินงาน

1 ความรวดเร็วในการรับ-ส่งเอกสาร
2 การเปิ ดอ่านเอกสารฉบับถัดไปหรื อฉบับ
ก่อนหน้ า
3 การประมวลผลคาสัง่ ต่างๆ

X

SD

ระดับปั ญหา ลาดับที่

3.08 1.24
3.16 1.17

ปานกลาง
ปานกลาง

2
1

2.84 1.11

ปานกลาง

4

4 การรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลในระบบ 3.00 1.15
รวม
3.42 0.82

ปานกลาง
3
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.15 พบว่า ปั ญหาในการใช้ ง านระบบสารบรรณอิเล็ก ทรอนิกส์ ด้านการ
ดาเนินงานโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.42) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลางทุกข้ อ เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย คือ การเปิ ดอ่านเอกสารฉบับถัดไปหรื อ
ฉบับก่อนหน้ า ( X =3.16) รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการรับ-ส่งเอกสาร ( X =3.08) การรักษาความ
ปลอดภัยของข้ อมูลในระบบ ( X =3.00) อันดับสุดท้ าย คือ การประมวลผลคาสัง่ ต่างๆ ( X =2.84)

ตอนที่ 6 ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต
1. ควรเพิ่ม เครื่ องมื อในการจัดหน้ าเอกสารและการตัดคาในแต่ละบรรทัดให้ ใกล้ เคียงกับ
การใช้ งาน โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word)
2. การเปิ ดอ่า นเอกสารฉบับ ถัด ไปหรื อก่ อ นหน้ า ควรมี ปุ่ มกดเลื่ อ นไปเรื่ อ ยๆ โดยไม่ต้ อ ง
ย้ อนกลับไปหน้ าแรกใหม่ คล้ ายๆ การใช้ อีเมล ซึง่ จะทาให้ ได้ รับความสะดวกมากขึ ้น
3. ควรมีการปรับปรุงระบบการสืบค้ นให้ มีความง่าย สะดวก รวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพมาก
ขึ ้น
4. การจัด รู ป แบบเอกสารขณะพิ ม พ์ หรื อ มุม มอง (ตัว อย่ า ง) ก่ อ นพิ ม พ์ และหลัง พิ ม พ์
ควรเหมือนกัน
5. หากเปลี่ยนรหัสผ่านแล้ ว น่าจะกลับมาใช้ รหัสเดิมซ ้าอีกครัง้ ได้
6. ควรให้ มีการบันทึกไฟล์ข้อมูลได้ สะดวกมากขึ ้น เพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานหรื อส่งต่อให้ ผ้ ทู ี่
เกี่ยวข้ องต่อไปได้
7. หากวันไหนระบบจะมีปัญหาควรแจ้ งล่วงหน้ าเพื่อไม่ให้ เสียเวลาในการทางาน
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8. ช่องที่ให้ พิมพ์ ข้อความก่อนจะลงนาม มีขนาดเล็กมาก ทาให้ เกิดความผิดพลาดในการ
พิมพ์บอ่ ยครัง้
9. ในการพิมพ์เอกสารควรมีในส่วนของการดูตวั อย่างเอกสารก่อนพิมพ์ (print preview) เพื่อ
ดูวา่ เอกสารที่ต้องการพิมพ์อยูห่ น้ าไหน เพื่อไม่ให้ ต้องพิมพ์ทกุ หน้ า ทาให้ ลดการสิ ้นเปลืองกระดาษได้
10. เวลาส่งเอกสารควรมีสถานะให้ ร้ ูวา่ ส่งเอกสารออกไปแล้ ว
11. ควรแบ่งหน้ าที่ของบุคลากรแต่ละหน่วยงานในการแจ้ งข่าวสารให้ ดีกว่านี ้ เพื่อลดปริ มาณ
ข้ อมูลที่สง่ มาแบบซ ้าซ้ อน
12. ควรมีการสาเนาเอกสารได้ จากบันทึกเดิมที่สร้ าง เพื่อลดเวลาในการทางาน
13. ควรพัฒนาระบบให้ สามารถใช้ ได้ กบั อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในหลายแพลตฟอร์ ม
(platform) และรองรับโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (web browser) ที่หลากหลายมากขึ ้น
14. พัฒนาระบบอินเทอร์ เน็ตให้ เสถียรมากขึ ้นเพื่อไม่ให้ ระบบหลุดบ่อยๆ เพื่อลดปั ญหาในการ
ใช้ งานระบบ e-office
15. ควรพัฒนาระบบให้ มีการประมวลผลเร็ วขึ ้นกว่าเดิม (ช่วงตอนกลางวันหรื อช่วงเย็นระบบ
มักจะค้ างทางานไม่ได้ )
16. ควรเพิ่ม ประสิทธิ ภาพของฐานข้ อมูลในการจัดเก็บหรื อประมวลผล เพื่อรองรั บผู้ใช้ งาน
จานวนมากในเวลาเดียวกัน
17. จัดอบรมผู้ใช้ ให้ มีความชานาญมากกว่านี ้ (ไม่ใช้ ลองผิดลองถูกไปเรื่ อยๆ) โดยเฉพาะ
บุคลากรที่เข้ ามาทางานใหม่
18. ควรมีศนู ย์ให้ คาแนะนาหรื อบริ การสอนการใช้ งานเมื่อเกิดปั ญหา
19. ประชาสัมพันธ์ให้ บคุ ลากรทุกคนเข้ าใช้ งานอย่างทัว่ ถึง

ตอนที่ 7 เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
ในส่วนนีเ้ ป็ นการเปรี ยบเทียบประสิทธิ ภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของบุคลากร จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการทางานและหน่วยงานที่สงั กัดจึงต้ อง
ทดสอบสมมุตฐิ านต่างๆ ที่ได้ กาหนดไว้ เพื่อทราบถึงผลการทดสอบว่า สมมุติฐานต่างๆ นันมี
้ ผลอย่างไร
สมมุตฐิ านที่กาหนดไว้ มีดงั นี ้
1. บุคลากรที่มี เพศต่างกันมีประสิทธิ ภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
แตกต่างกัน
2. บุคลากรที่มีอายุต่างกันมี ประสิทธิ ภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
แตกต่างกัน
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3. บุค ลากรที่ มี ระดับการศึกษาต่ า งกัน มี ประสิท ธิ ภ าพของการใช้ ง านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน
4. บุคลากรที่มีสถานภาพการทางานต่างกันมีประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน
5. บุคลากรที่มี หน่วยงานที่ สัง กัดต่างกันมี ประสิทธิ ภาพของการใช้ ง านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน
สมมุ ติ ฐ านข้ อ ที่ 1: บุ ค ลากรที่ มี เ พศต่ า งกั น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการใช้ ง านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แตกต่ างกัน
H0 : บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไม่
แตกต่างกัน
H1 : บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
แตกต่างกัน
สาหรั บสถิติที่ใช้ ในการวิเ คราะห์ ผู้วิจัยใช้ การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง
ประชากร 2 กลุม่ โดยกลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 เป็ นอิสระจากกัน (Independent t-test ) ใช้ ระดับความเชื่อมัน่
95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig.(2-tailed) หรื อ Prob.(p) มีคา่ น้ อยกว่าหรื อ
เท่ากับ .05 ผลการทดสอบสมมุตฐิ านแสดงดังตารางที่ 4.16
ตารางที่ 4.16 เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
บุคลากรจาแนกตามเพศ
เพศ
ด้ าน
t
Sig
ชาย
หญิง
S.D.
S.D.
X
X
1. ความพึงพอใจ
3.06
0.96
3.06
0.82 0.464 0.179
เกี่ยวกับระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
2. ความสามารถในการ
3.02
0. 73
3.15
0.91 0.490 0.052
นาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ใน
การปฏิบตั งิ าน
3. ปั ญหาในการใช้ ระบบ
2.62
0.81
2.62
0.71 1.012 0.152
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
* มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเที ยบประสิทธิ ภ าพของการใช้ งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร จาแนกตามเพศ โดยใช้ สถิติ Independent t-test ในการทดสอบ
พบว่าประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความสามารถในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงานและด้ านปั ญหาในการใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีคา่ Sig มากกว่า .05 นัน่ คือ
ปฏิเสธสมมุติฐาน H1และยอมรับสมมุติฐาน H0 หมายความว่าบุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีประสิทธิภาพ
ของการใช้ ง านระบบสารบรรณอิเ ล็ กทรอนิก ส์ ไ ม่แตกต่า งกัน ทัง้ ด้ านความพึง พอใจเกี่ ยวกับระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความสามารถในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการ
ปฏิบตั งิ านและด้ านปั ญหาในการใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สมมุ ติ ฐ านข้ อ ที่ 2: บุ ค ลากรที่ มี อ ายุ ต่ า งกั น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการใช้ ง านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แตกต่ างกัน
2.1 ด้ านความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สามารถเขียนสมมุตฐิ านทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H0: บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ด้ านความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน
H1: บุคลากรที่มีอายุตา่ งกันมีประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ด้ านความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ผ้ วู ิจยั ใช้ การทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA ) และการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95 ดังนัน้ จะปฏิเสธ สมมุติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig.(2-tailed) หรื อ Prob.(p) มีค่า
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ .05 ผลการทดสอบสมมุตฐิ านแสดงดังตารางที่ 4.17
ตารางที่ 4.17 เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความ
พึงพอใจเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามอายุ
ความพึงพอใจ
แหล่ งความ
Sum of
df
Mean
F
Sig.
เกี่ยวกับระบบ
แปรปรวน
Squares
Square
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
อายุ
ระหว่างกลุม่
6.391
3
2.130 2.460 0.063
ภายในกลุม่
201.762 233
0.866
* มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบอายุ โดยใช้ สถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ในการทดสอบพบว่าประสิทธิภาพ
ของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร มีค่า Prob. มากกว่า .05 นัน่ คือ ปฏิเสธ
สมมุติฐาน H1 และยอมรับสมมุติฐาน H0 หมายความว่า อายุที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพของการใช้
งานระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิกส์ ด้ า นความพึง พอใจเกี่ ยวกับระบบสารบรรณอิเ ล็กทรอนิ กส์ ไ ม่
แตกต่างกัน
2.2 ด้ านความสามารถในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการปฏิบตั งิ าน
สามารถเขียนสมมุตฐิ านทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H0: บุคลากรที่มีอายุตา่ งกัน มีประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ด้ านความสามารถในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการปฏิบตั งิ านไม่แตกต่างกัน
H1: บุคลากรที่มีอายุตา่ งกัน มีประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ด้ านความสามารถในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ผ้ วู ิจยั ใช้ การทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว ( One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA ) และการทดสอบสมมติ ฐานโดยใช้
ระดับความเชื่อมัน่ 95 ดังนัน้ จะปฏิเสธ สมมุติฐานหลัก (H0) ก็ตอ่ เมื่อ Sig.(2-tailed) หรื อ Prob.(p) มี
ค่าน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ .05 ผลการทดสอบสมมุตฐิ านแสดงดังตารางที่ 4.18
ตารางที่ 4.18 เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความ
สามารถในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการปฏิบตั ิงานจาแนกตาม
อายุ
ด้ านความสามารถใน
แหล่ งความ
Sum of
df
Mean
F
Sig.
การนาระบบสารบรรณ แปรปรวน
Squares
Square
อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ ใน
การปฏิบัตงิ าน
อายุ
ระหว่างกลุม่
11.917
3
3.972
5.828 0.004
ภายในกลุม่
159.499 234
0.682
* มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบอายุ โดยใช้ สถิ ติ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ในการทดสอบพบว่า
ประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านความสามารถในการนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการปฏิบตั ิงาน มีคา่ Prob. น้ อยกว่า .05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 และ
ยอมรับสมมุติฐาน H1 หมายความว่า อายุที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณ
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อิเ ล็ กทรอนิกส์ ด้ านความสามารถในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ม าใช้ ในการปฏิบัติง าน
แตกต่างกัน จึงต้ องทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่
ตารางที่ 4.19 เปรี ยบเทียบรายคูป่ ระสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ าน
ความสามารถในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการปฏิบตั งิ าน
แตกต่างกัน จาแนกตามอายุ
อายุ
2 1 -3 0 ปี 31 – 40 ปี 41-50 ปี
51 ปี ขึน้ ไป
X
ด้ านความสามารถใน
การนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ ใน
การปฏิบัติงาน

21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปี ขึ ้นไป

3.46
3.00
2.99
2.80

3.46

3.00

2.99

2.80

0.46*

0.47*
0.01

0.66*
0.20
0.19

จากตารางที่ 4.19 พบว่า บุคลากรที่มี อายุ 21-30 ปี กับอายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพของการใช้ ง านระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ า นความสามารถในการน าระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
บุ ค ลากรที่ มี อ ายุ 31-40 ปี จะมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของการใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเ ล็ กทรอนิกส์ ด้ านความสามารถในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ม าใช้ ในการปฏิบัติง าน
มากกว่าบุคลากรที่มี อายุ 21-30 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย 0.46
บุคลากรที่มี อายุ 21-30 ปี กับอายุ 41-50 ปี มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของการใช้ งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความสามารถในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยบุคลากรที่มีอายุ 41-50 ปี จะมี
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความสามารถในการ
นาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการปฏิบตั ิงานมากกว่าบุคลากรที่มี อายุ 21-30 ปี โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ย 0.47
บุคลากรที่มี อายุ 21-30 ปี กับ อายุ 51 ปี ขึ ้นไป มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของการใช้
งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความสามารถในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ใน
การปฏิบตั ิงานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยบุคลากรที่มีอายุ 51 ปี ขึ ้นไป จะ
มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความสามารถในการ
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นาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการปฏิบตั ิงานมากกว่าบุคลากรที่มี อายุ 21-30 ปี โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ย 0.66
2.3 ด้ านปั ญหาในการใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สามารถเขียนสมมุตฐิ านทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H0: บุคลากรที่มีอายุตา่ งกัน มีประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็ก
ทรอนิกส์ด้านปั ญหาในการใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน
H1: บุคลากรที่มีอายุตา่ งกัน มีประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ด้ านปั ญหาในการใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ผ้ วู ิจยั ใช้ การทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว ( One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA ) และการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้
ระดับความเชื่อมัน่ 95 ดังนัน้ จะปฏิเสธ สมมุติฐานหลัก (H0) ก็ตอ่ เมื่อ Sig. (2-tailed) หรื อ Prob.(p) มี
ค่าน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ .05 ผลการทดสอบสมมุตฐิ านแสดงดังตารางที่ 4.20
ตารางที่ 4.20 เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านปั ญหา
ในการใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามอายุ
ด้ านปั ญหาใน
แหล่ งความ
Sum of
df
Mean
F
Sig.
การใช้ ระบบ
แปรปรวน
Squares
Square
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
อายุ
ระหว่างกลุม่
3.760
3
1.253
2.350 0.073
ภายในกลุม่
124.815 234
0.533
* มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 4.20 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบอายุ โดยใช้ สถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ในการทดสอบพบว่าประสิทธิภาพ
ของการใช้ ง านระบบสารบรรณอิเ ล็ กทรอนิก ส์ ข องบุคลากร ด้ า นปั ญ หาในการใช้ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มีคา่ Prob. มากกว่า .05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมุติฐาน H1 และ ยอมรับสมมุติฐาน H0
หมายความว่า อายุที่แตกต่างกัน มี ประสิทธิ ภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้าน
ปั ญหาในการใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน
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สมมุติฐานข้ อที่ 3 : บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ างกันมีประสิทธิภาพของการใช้ งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แตกต่ างกัน
3.1 ด้ านความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สามารถเขียนสมมุตฐิ านทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H0: บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน
H1: บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ผ้ วู ิจยั ใช้ การทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
( One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA ) และการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95 ดังนัน้ จะปฏิเสธ สมมุติฐานหลัก (H0) ก็ตอ่ เมื่อ Sig.(2-tailed) หรื อ Prob. (p) มีคา่
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ .05 ผลการทดสอบสมมุตฐิ านแสดงดังตารางที่ 4.21
ตารางที่ 4.21 เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านความ
พึงพอใจเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามระดับการศึกษา
ความพึงพอใจ
แหล่ งความ
Sum of
df
Mean
F
Sig.
เกี่ยวกับระบบ
แปรปรวน
Squares
Square
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
ระดับการศึกษา
ระหว่างกลุม่
4.110
3
1.370
1.916 0.128
ภายในกลุม่
167.306 234
0.715
* มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับการศึกษา โดยใช้ สถิติ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ในการทดสอบ
พบว่าประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีคา่ Prob. มากกว่า .05 นัน่ คือ ปฏิเสธ สมมุติฐาน H1 และ ยอมรับสมมุติฐาน H0
หมายความว่ า ระดับ การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกั น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน
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3.2 ด้ านความสามารถในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการปฏิบตั งิ าน
สามารถเขียนสมมุตฐิ านทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H0: บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสาร บรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านความสามารถในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการปฏิบตั ิ งานไม่
แตกต่างกัน
H1: บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านความสามารถในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการปฏิบตั งิ าน
แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ผ้ วู ิจยั ใช้ การทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว ( One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA ) และการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้
ระดับความเชื่อมัน่ 95 ดังนัน้ จะปฏิเสธ สมมุติฐานหลัก (H0) ก็ตอ่ เมื่อ Sig. (2-tailed) หรื อ Prob. (p) มี
ค่าน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ .05 ผลการทดสอบสมมุตฐิ านแสดงดังตารางที่ 4.22
ตารางที่ 4.22 เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้าน
ความสามารถในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
จาแนกตามระดับการศึกษา
ด้ านความสามารถ แหล่ งความ
Sum of
df
Mean
F
Sig.
ในการนาระบบ
แปรปรวน
Squares
Square
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มา
ใช้ ในการ
ปฏิบัตงิ าน
ระดับการศึกษา
ระหว่างกลุม่
2.054
3
0.685
0.561 0.641
ภายในกลุม่
285.429 234
1.220
* มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับการศึกษา โดยใช้ สถิติ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ในการทดสอบ
พบว่าประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านความสามารถในการนาระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการปฏิบตั งิ าน มีคา่ Prob. มากกว่า .05 นัน่ คือ ปฏิเสธ สมมุติฐาน H1 และ
ยอมรับสมมุตฐิ าน H0 หมายความว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบ
สารบรรณอิเ ล็ กทรอนิก ส์ ด้า นความสามารถในการนาระบบสารบรรณอิเ ล็ กทรอนิก ส์ ม าใช้ ในการ
ปฏิบตั งิ าน ไม่แตกต่างกัน
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3.3 ด้ านปั ญหาในการใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สามารถเขียนสมมุตฐิ านทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H0: บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านปั ญหาในการใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน
H1: บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านปั ญหาในการใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ผ้ วู ิจยั ใช้ การทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว ( One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA ) และการทดสอบสมมุตฐิ านโดยใช้
ระดับความเชื่อมัน่ 95 ดังนัน้ จะปฏิเสธ สมมุตฐิ านหลัก (H0) ก็ตอ่ เมื่อ Sig.(2-tailed) หรื อ Prob.(p) มี
ค่าน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ .05 ผลการทดสอบสมมุตฐิ านแสดงดังตารางที่ 4.23
ตารางที่ 4.23 ประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านปั ญหาในการใช้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามระดับการศึกษา
ด้ านปั ญหาใน
แหล่ งความ
Sum of
df
Mean
F
Sig.
การใช้ ระบบ
แปรปรวน
Squares
Square
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
ระดับการศึกษา
ระหว่างกลุม่
3.976
3
1.325
2.489 0.061
ภายในกลุม่
124.599 234
0.532
* มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับการศึกษา โดยใช้ สถิติ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ในการทดสอบ
พบว่าประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านปั ญหาในการใช้ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มีค่า Prob. มากกว่า .05 นัน่ คือ ปฏิเสธ สมมุติฐาน H1 และ ยอมรับสมมุติฐาน H0
หมายความว่ า ระดับ การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกั น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการใช้ ง านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านปั ญหาในการใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน
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สมมุตฐิ านข้ อที่ 4 : บุคลากรที่มีสถานภาพการทางานต่ างกันมีประสิทธิภาพของการใช้
งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แตกต่ างกัน
H0: บุ ค ลากรที่ มี ส ถานภาพการท างานต่ า งกั น มี ป ระสิ ทธิ ภ าพของการใช้ งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไม่แตกต่างกัน
H1 : บุค ลากรที่ มี ส ถานภาพการท างานต่า งกัน มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการใช้ ง านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน
สาหรั บสถิติที่ใช้ ในการวิเ คราะห์ ผู้วิจัยใช้ การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง
ประชากร 2 กลุม่ โดยกลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 เป็ นอิสระจากกัน (Independent t-test ) ใช้ ระดับความเชื่อมัน่
95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig.(2-tailed) หรื อ Prob.(p) มีคา่ น้ อยกว่าหรื อ
เท่ากับ .05 ผลการทดสอบสมมุตฐิ านแสดงดังตารางที่ 4.24
ตารางที่ 4.24 เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร
จาแนกตามสถานภาพการทางาน
สถานภาพการทางาน
ด้ าน
t
Sig
อาจารย์
เจ้ าหน้ าที่
S.D.
S.D.
X
X
1.ความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบ 3.55
0.92
3.43
0.72
0.724
0.471
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2.ความสามารถในการนาระบบ 3.67
0.74
3.46
0.93
1.151
0.252
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
ในการปฏิบตั งิ าน
3.ปั ญหาในการใช้ ระบบสาร
3.49
0.90
3.39
0.94
0.490
0.624
บรรณอิเล็กทรอนิกส์
* มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร จาแนกตามสถานภาพการทางาน โดยใช้ สถิติ Independent t-test
ในการทดสอบพบว่ามีประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความพึงพอใจ
เกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความสามารถในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มา
ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน และด้ านปั ญหาในการใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีคา่ Sig มากกว่า .05
นั่นคือ ปฏิเ สธ สมมุติฐาน H1และยอมรั บสมมุติฐาน H0 หมายความว่าบุคลากรที่มีสถานภาพการ
ทางานต่างกัน มีประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน
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สมมุตฐิ านข้ อที่ 5: บุคลากรที่มีหน่ วยงานที่สังกัดต่ างกันมีประสิทธิภาพของการใช้ งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แตกต่ างกัน
5.1 ด้ านความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สามารถเขียนสมมุตฐิ านทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H0: บุ ค ลากรที่ มี ห น่ ว ยงานที่ สั ง กั ด ต่ า งกั น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการใช้ งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน
H1: บุ ค ลากรที่ มี ห น่ ว ยงานที่ สั ง กั ด ต่ า งกั น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการใช้ งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ผ้ วู ิจยั ใช้ การทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
( One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA ) และการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95 ดังนัน้ จะปฏิเสธ สมมุตฐิ านหลัก (H0) ก็ตอ่ เมื่อ Sig.(2-tailed) หรื อ Prob.(p) มีคา่ น้ อย
กว่าหรื อเท่ากับ .05 ผลการทดสอบสมมุตฐิ านแสดงดังตารางที่ 4.25
ตารางที่ 4.25 เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านความ
พึงพอใจเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามหน่วยงานที่สงั กัด
ความพึงพอใจ
แหล่ งความ
Sum of
df
Mean
F
Sig.
เกี่ยวกับระบบ
แปรปรวน
Squares
Square
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
หน่ วยงานที่
ระหว่างกลุม่
24.229
15
1.615
1.362 0.168
สังกัด
ภายในกลุม่
263.254
222
1.186
* มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบหน่วยงานที่สงั กัด โดยใช้ สถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ในการทดสอบ
พบว่าประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีคา่ Prob. มากกว่า .05 นัน่ คือ ปฏิเสธ สมมุติฐาน H1 และ ยอมรับสมมุติฐาน H0
หมายความว่ า หน่ว ยงานที่ สัง กัด ที่ แ ตกต่า งกัน มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการใช้ ง านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน
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5.2 ด้ านความสามารถในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการปฏิบตั งิ าน
สามารถเขียนสมมุตฐิ านทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H0: บุคลากรที่มีหน่วยงานที่สงั กัดต่างกัน มีประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านความสามารถในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการ
ปฏิบตั งิ านไม่แตกต่างกัน
H1: บุคลากรที่มีหน่วยงานที่สงั กัดต่างกัน มีประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านความสามารถในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการปฏิบตั งิ าน
แตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ผ้ วู ิจยั ใช้ การทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว ( One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA ) และการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้
ระดับความเชื่อมัน่ 95 ดังนัน้ จะปฏิเสธ สมมุติฐานหลัก (H0) ก็ตอ่ เมื่อ Sig.(2-tailed) หรื อ Prob.(p) มี
ค่าน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ .05 ผลการทดสอบสมมุตฐิ านแสดงดังตารางที่ 4.26
ตารางที่ 4.26 เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้าน
ความสามารถในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการปฏิบตั งิ าน
จาแนกตามหน่วยงานที่สงั กัด
ด้ านความสามารถในการ แหล่ งความ
Sum of df Mean F Sig.
นาระบบสารบรรณ
แปรปรวน
Squares
Square
อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ ใน
การปฏิบัตงิ าน
หน่ วยงานที่สังกัด
ระหว่างกลุม่
19.157 15 1.277 1.590 0.078
ภายในกลุม่
177.498 221 0.803
* มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบหน่วยงานที่สงั กัดโดยใช้ สถิติ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ในการทดสอบ
พบว่าประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านความสามารถในการนาระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการปฏิบตั งิ าน มีคา่ Prob. มากกว่า .05 นัน่ คือ ปฏิเสธ สมมุติฐาน H1 และ
ยอมรับสมมุติฐาน H0 หมายความว่า หน่วยงานที่สังกัดที่แตกต่างกัน มีประสิทธิ ภาพของการใช้ งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านความสามารถในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์มาใช้ ในการ
ปฏิบตั งิ านไม่แตกต่างกัน
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5.3 ด้ านปั ญหาในการใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สามารถเขียนสมมุตฐิ านทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H0: บุคลากรที่มีหน่วยงานที่สงั กัดต่างกัน มีประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านปั ญหาในการใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน
H1: บุคลากรที่มีหน่วยงานที่สงั กัดต่างกัน มีประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านปั ญหาในการใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน
ส าหรั บ สถิ ติที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ผ้ ูวิ จัย ใช้ ก ารทดสอบด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว ( One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA ) และการทดสอบ
สมมุติฐ านโดยใช้ ระดับความเชื่ อมั่น 95 ดัง นัน้ จะปฏิ เสธ สมมุติฐ านหลัก (H0) ก็ ต่อเมื่ อ
Sig.(2-tailed) หรื อ Prob.(p) มีค่าน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ .05 ผลการทดสอบสมมุติฐานแสดงดัง
ตารางที่ 4.27
ตารางที่ 4.27 ประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านปั ญหาในการใช้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามหน่วยงานที่สงั กัด
ด้ านปั ญหาใน
แหล่ งความ
Sum of
df
Mean
F
Sig.
การใช้ ระบบ
แปรปรวน
Squares
Square
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
หน่ วยงานที่
ระหว่างกลุม่
9.668
15
0.645
1.203 0.270
สังกัด
ภายในกลุม่
118.906
222
0.536
* มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบหน่วยงานที่สงั กัดโดยใช้ สถิติ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ใน
การทดสอบพบว่าประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านปั ญหาในการใช้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีคา่ Prob. มากกว่า .05 นัน่ คือ ปฏิเสธ สมมุติฐาน H1 และ ยอมรับ
สมมุตฐิ าน H0 หมายความว่า หน่วยงานที่สงั กัดที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านปั ญหาในการใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาพฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมและประสิทธิภาพของ
การใช้ ง านระบบสารบรรณอิเ ล็ กทรอนิกส์ มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ สวนดุสิต และเพื่ อเปรี ยบเที ย บ
ประสิทธิภาพการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามสถานภาพ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึกษา คือ บุคลากรที่ ป ฏิ บัติง านใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งปั จจุบนั มีจานวนทังหมด
้
1,945 คน โดยประกอบด้ วย อาจารย์ 687
คน และเจ้ าหน้ าที่ 1,258 คน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างใช้ สตู รของ Yamane จานวน 332 คน และกาหนด
กลุ่มโดยใช้ วิธีส่มุ แบบจัดชันตามสั
้
ดส่วนของประชากร สาหรับขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ กาหนดให้ มี
ความคลาดเคลื่ อ น .05 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย เป็ นแบบสอบถามชนิ ด แบบตรวจสอบรายการ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิ ด
สรุปผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาพฤติ ก รรมและประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ ระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สรุปผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นอาจารย์และเจ้ าหน้ าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ทังหมดจ
้
านวน
238 คน ส่วนใหญ่เป็ นหญิง จานวน 192 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80.67 และชาย จานวน 46 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ19.33
อายุ ส่วนใหญ่ มี อายุ 31-40 ปี จ านวน 112 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.05 รองลงมา คื อ
21-30 ปี จานวน 80 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.61 และอายุ 41-50 ปี จานวน 41 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.2
อันดับสุดท้ ายคืออายุ 51 ปี ขึ ้นไป จานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.11
ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริ ญญาตรี จานวน 121 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.84
รองลงมาคือ ปริญญาโท จานวน 94 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.49 และปริ ญญาเอก จานวน 13 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 5.47 อันดับสุดท้ ายคือ ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.20
สถานภาพการทางาน ส่วนใหญ่เป็ นเจ้ าหน้ าที่ จานวน 169 คน คิดเป็ นร้ อยละ 71.01 และ
อาจารย์ จานวน 69 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.99
หน่วยงานที่สงั กัด ส่วนใหญ่สงั กัดหน่วยงานอื่นๆ คือ สานักกิจการพิเศษ จานวน 36 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 15.13 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จานวน 34 คน คิดเป็ นร้ อยละ
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14.29 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จานวน 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.50 คณะพยาบาลศาสตร์
จานวน 23 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.66 สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 18 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 7.56 สานักงานอธิการบดี จานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.30 คณะครุศาสตร์ และสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จานวน 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.46 โรงเรี ยนสาธิตละอออุทิศ จานวน
12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.04 ศูนย์การศึกษา และโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและบริ การ จานวน 11 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 4.62 คณะวิทยาการจัดการ จานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.36 บัณฑิตวิทยาลัย จานวน
7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.94 สถาบันภาษาและวัฒนธรรม และสานักวิจยั และพัฒนา จานวน 5 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 2.10 อันดับสุดท้ าย คือ โรงเรี ยนการเรื อน จานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.84
2. พฤติกรรมการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2.1 ความถี่ในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่ใช้ ทุกวัน จานวน
158 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.39 รองลงมาคือ ใช้ สปั ดาห์ละ 4-6 วัน และสัปดาห์ละ 1-3 วัน จานวน
32 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.45 อันดับสุดท้ ายคือใช้ น้อยกว่าสัปดาห์ ละ 1 วัน จ านวน 15 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 6.30
2.2 ช่วงเวลาในการใช้ ง าน ส่วนใหญ่ เข้ าใช้ ง านในช่วงเวลา 8.01-12.00 น. จ านวน
164 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.90 รองลงมาคือ เวลา 13.01-17.00 น. จานวน 79 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.19
หลังเวลา 17.00 น. (นอกเวลาทางาน) จานวน 21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.82 และเวลา 12.01-13.00 น.
จานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.40 และ อันดับสุดท้ ายคือ ก่อนเวลา 8.00 น. จานวน 14 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 5.88
2.3 วัตถุประสงค์ของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อติดตามงานเอกสาร
จานวน 194 คน คิดเป็ นร้ อยละ 81.51 รองลงมาคือ ติดตามข้ อมูลข่าวสาร จานวน 1188 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 78.99 จัดทาบันทึกข้ อความ จานวน 163 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.48 จัดทาหนังสือส่งภายนอก
จานวน 91 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.23 และแจ้ งข่าวสารต่างๆ จานวน 71 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.83
อันดับสุดท้ าย คืออื่นๆ เช่น ตรวจเอกสาร ลงนาม ปรับปรุงข้ อมูลในระบบ ตัดเงินงบประมาณ หาความรู้
เพิ่มเติม และจัดทาคาสัง่ หรื อประกาศต่างๆ เป็ นต้ น จานวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.56
3. ความพึ ง พอใจในการใช้ งานระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม หาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
สวนดุสิต
ภาพรวมของความพึง พอใจในการใช้ ง านระบบสารบรรณอิเล็ก ทรอนิก ส์ อยู่ใ นระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มี ความพึงพอใจในการใช้ อยู่ในระดับปานกลางทุกข้ อ
เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านการตังค่
้ าเอกสาร รองลงมาคือ ด้ านการจัดการ
เอกสาร และอันดับสุดท้ าย คือ ด้ านการเข้ าใช้ งาน
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เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
3.1 ความพึงพอใจในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการเข้ าใช้ งานโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ข้ อ คือ การเข้ าใช้ งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (การระบุ รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน) และอยู่ในระดับน้ อย 1 ข้ อ คือ การใช้ งานผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรื ออุปกรณ์แท็บเล็ต (Tablet)
3.2 ความพึงพอใจในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการจัดการเอกสาร
โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ข้ อ ระดับปานกลาง
10 ข้ อ เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย คือ การเปิ ดดูเอกสารเข้ า -ออก รองลงมา คือ
การเปิ ดดูข่าวด่วน-แจ้ งเตือน การเปิ ดดูกระดานข่าว การตรวจสอบการลงนาม การสร้ าง-ส่งบันทึก
ข้ อความ การค้ นหาเอกสารเพื่อติดตามงาน การจัดการเอกสารรอดาเนินการ การสร้ าง-ส่งหนังสือส่ง
ภายนอก การจัดการหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ การสร้ าง-ส่งเอกสารอื่นๆ เช่น ใบประกาศ ใบคาสัง่
และหนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ การเปิ ดดูเอกสารที่เกินกาหนด อันดับสุดท้ าย คือ การจัดการ
รายงานเอกสารลงทะเบียนรับ-ส่ง
3.3 ความพึงพอใจในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการตังค่
้ าเอกสาร
โดยรวม อยู่ใ นระดับ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อยู่ใ นระดับ ปานกลางทุก ข้ อ
เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย คือ การตังเส้
้ นทางเดินเอกสาร ได้ แก่ การสร้ างเส้ น ทางส่วน
บุคคล และการเลือกใช้ เส้ นทางส่วนบุคคล รองลงมาคือ การจัดการระบบและความปลอดภัย ได้ แก่
การเปลี่ยนรหัสผ่าน การกาหนดภาพลายมือชื่อ และการตังค่
้ าการเข้ าใช้ ระบบ และการตังค่
้ าเอกสาร
ต่างๆ ได้ แก่ วิธีการส่งเอกสาร เอกสารรับโอนจากบุคคลอื่น การแสดงรายการเอกสาร การแสดงการ
เลื อกหน่วยงาน แจ้ ง การดึง กลับ และการตัง้ ค่าการพิม พ์ เอกสารและการตัง้ ค่า การลงนาม ได้ แ ก่
การแสดงหน่วยงานในการลงนาม การตังค่
้ าการปฏิบตั ิ งานแทน และการตังค่
้ าการลงนามเอกสาร
4. ความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ภาพรวมของความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้ อ เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย คือ
ด้ านการตังค่
้ าเอกสาร และด้ านการจัดการเอกสาร
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
4.1 ความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านการจัดการเอกสารโดยรวม อยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 5 ข้ อ และระดับน้ อย 1 ข้ อ
เรี ย งตามล าดับ ค่า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย คื อ การตรวจสอบ การค้ น หาและติด ตามงานต่า งๆ
การสร้ างรายงานบุคลากรและรายงานการลงทะเบียนรั บ-ส่งเอกสาร อันดับสุดท้ าย คือ การจัดรูปแบบ
หน้ ากระดาษ
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4.2 ความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านการตังค่
้ าเอกสารโดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อยู่ในระดับ ปานกลางทุกข้ อ เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้ อย คือ การเลือกผู้รับได้ ถู กต้ องและตรงตามความต้ องการ รองลงมาคือ การแนบไฟล์
เอกสาร การตังค่
้ าใช้ งานต่างๆ ได้ แก่ การตังค่
้ าเอกสาร การตังค่
้ าการลงนาม การตังเส้
้ นทางเดินเอกสาร
และระบบความปลอดภัย อันดับสุดท้ าย คือ การลาดับความสาคัญเร่งด่วนของเอกสาร
5. ปั ญหาในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ภาพรวมของปั ญ หาในการใช้ ง านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้ อ เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้ อย คือ ด้ านการดาเนินงาน และด้ านการจัดการเอกสาร ส่วนปั ญหาในการใช้ งานอยู่ใน
ระดับน้ อย คือ ด้ านการเข้ าใช้ งาน
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
5.1 ปั ญหาในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการเข้ าใช้ งานโดยรวม อยู่ใน
ระดับน้ อย เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีการใช้ อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้ อ เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้ อย คือ ขันตอนในการเข้
้
าใช้ งานระบบฯ (การระบุ รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน) รองลงมา คือ
ศักยภาพของผู้ใช้ งาน เช่น ไม่ร้ ูจกั คาสัง่ หรื อช่องทางในการใช้ งานและขาดการอบรมการใช้ ส่วนปั ญหา
ในการใช้ งานอยูใ่ นระดับน้ อย คือ การใช้ งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรื ออุปกรณ์ แท็บเล็ต (Tablet)
5.2 ปั ญหาในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการจัดการเอกสารโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้ อ เรี ยงตามลาดับ
ค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้ อย คื อ การจัด หน้ ากระดาษ รองลงมาคือ การค้ นหาและติดตามเอกสาร
การแสดงผลข้ อมูลจากเอกสารต่างๆ การ download ไฟล์เอกสาร ขนาดของตัวอักษร การพิมพ์เอกสาร
การแนบไฟล์เอกสาร การดึงเอกสารกลับมาแก้ ไข อันดับสุดท้ าย คือ การจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วน
ในการรับ-ส่งเอกสาร
5.3 ปั ญหาในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการดาเนินงานโดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้ อ เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้ อย คือ การเปิ ดอ่านเอกสารฉบับถัดไปหรื อฉบับก่อนหน้ า รองลงมา คือ ความรวดเร็ วใน
การรับ-ส่งเอกสาร การรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลในระบบ) อันดับสุดท้ าย คือ การประมวลผล
คาสัง่ ต่างๆ
6. ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตควรพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ ้นโดยการเพิ่มเครื่ องมือในการจัดหน้ าเอกสารและการตัดคาในแต่ละบรรทัดให้ ใกล้ เคียงกั บ
การใช้ งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) เปิ ดอ่านเอกสารฉบับถัดไปหรื อก่อนหน้ า
ควรมี ปุ่ มกดเลื่ อนไปเรื่ อยๆ โดยไม่ต้อ งย้ อ นกลับไปหน้ าแรกใหม่ ควรพัฒ นาระบบการสื บ ค้ น ให้ มี
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ความง่าย สะดวก รวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพมากขึน้ การจัดรู ปแบบเอกสารขณะพิมพ์ หรื อมุม มอง
(ตัวอย่าง) ก่อนพิมพ์ และหลังพิมพ์ควรเหมือนกัน ในการเปลี่ยนรหัสผ่าน ควรกลับมาใช้ รหัสเดิมซ ้าอีก
ครัง้ ได้ สาหรับการบันทึกไฟล์ข้อมูล ซึ่งสามารถเก็บไว้ เป็ นหลักฐานหรื อส่งต่อให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องต่อไปได้
ควรมีความสะดวกมากกว่านี ้ หากวันไหนไม่สามารถใช้ งานระบบได้ ควรมีการแจ้ งล่วงหน้ า ควรขยาย
ช่องที่ให้ พิมพ์ข้อความก่อนจะลงนาม ให้ มีขนาดกว้ างขึ ้น เพื่อลดความผิดพลาดในการพิมพ์ ข้อความ
นอกจากนัน้ ควรมีในส่วนของการดูตวั อย่างเอกสารก่อนพิมพ์ (print preview) เพื่อดูว่าเอกสารที่
ต้ องการพิมพ์อยูห่ น้ าไหน เพื่อไม่ให้ ต้องพิมพ์ทกุ หน้ า ทาให้ ลดการสิ ้นเปลืองกระดาษได้ เวลาส่งเอกสาร
ควรมีสถานะให้ ร้ ู ว่าส่งเอกสารออกไปแล้ ว และควรแบ่งหน้ าที่ของบุคลากรแต่ละหน่วยงานในการส่ง
หรื อแจ้ งข่าวสารให้ ดีกว่านี ้ เพื่อลดปริ มาณข้ อมูลที่ส่งมาแบบซ ้าซ้ อน ควรมีการสาเนาเอกสารได้ จาก
บันทึกเดิมที่สร้ าง เพื่อลดเวลาในการทางาน ควรพัฒนาระบบให้ สามารถใช้ ได้ กับอุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในหลาย แพลตฟอร์ ม (platform) และรองรับโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (web browser)
ที่หลากหลายมากขึ ้น พัฒนาระบบอินเทอร์ เน็ตให้ เสถียรมากขึ ้นเพื่อไม่ให้ ระบบหลุดบ่อยๆ ซึ่งจะทาให้
ลดปั ญหาในการใช้ งานระบบ e-office ลงได้ และที่สาคัญควรพัฒนาระบบให้ มีการประมวลผลเร็ วขึ ้น
กว่าเดิม นอกจากนันยั
้ งควรเพิ่มประสิทธิภาพของฐานข้ อมูลในการจัดเก็บหรื อประมวลผล เพื่อรองรับ
ผู้ใช้ งานจานวนมากในเวลาเดียวกัน และมีการจัดอบรมผู้ใช้ ให้ มีความชานาญมากกว่านี ้ โดยเฉพาะ
บุคลากรที่เข้ ามาทางานใหม่ รวมทังควรมี
้
ศนู ย์ให้ คาแนะนาหรื อบริ การสอนการใช้ งานเมื่อเกิดปั ญหา
และมีการประชาสัมพันธ์ให้ บคุ ลากรทุกคนเข้ าใช้ งานอย่างทัว่ ถึง
7. เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ ง านระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มหาวิ ท ยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต
7.1 บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ไม่แตกต่างกัน ทังด้
้ านความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความสามารถในการ
นาระบบสารบรรณอิเ ล็ กทรอนิกส์ม าใช้ ในการปฏิบัติง านและด้ านปั ญหาในการใช้ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน
7.2 บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีประสิ ทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ในภาพรวมไม่แ ตกต่างกัน แต่เ มื่ อ พิจ ารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ า นความพึง พอใจเกี่ ยวกับระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และด้ านปั ญหาในการใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไม่แตกต่างกัน แต่ด้าน
ความสามารถในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการปฏิบตั งิ าน แตกต่างกัน
7.3
บุ ค ลากรที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาต่ า งกั น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการใช้ งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไม่แตกต่างกัน ทังด้
้ านความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ด้ านความสามารถในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการปฏิบตั ิงาน และด้ านปั ญหาใน
การใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
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7.4 บุคลากรที่ มี ส ถานภาพการทางานต่างกันมี ประสิทธิ ภ าพของการใช้ ง านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไม่แตกต่างกันทัง้ ด้ านความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ด้ านความสามารถในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการปฏิบตั ิงาน และด้ านปั ญหาใน
การใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
7.5 บุค ลากรที่ มี ห น่ ว ยงานที่ สัง กัด ต่า งกั น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการใช้ ง านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไม่แตกต่างกัน ทังด้
้ านความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ด้ านความสามารถในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการปฏิบตั ิงาน และด้ านปั ญหาใน
การใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
อภิปรายผล
1. พฤติกรรมการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่า
บุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ มี ค วามถี่ ใ นการใช้ งานระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทุ ก วั น ในช่ ว งเวลา
8.01-12.00 น. ซึ่ ง เป็ นช่ ว งเวลาที่ ต นเองสะดวกและอยู่ใ นวัน ท าการ (กิ ด านัน ท์ มลิ ท อง, 2545)
ซึ่งพฤติกรรมการเข้ าใช้ บริ การขึ ้นอยู่กบั ประสบการณ์ของผู้ใช้ ที่จะแสดงออกตามความสนใจหรื อความ
ต้ องการเฉพาะบุคคลซึ่งเกิดจากประสบการณ์รวมถึงระดับการศึกษาที่ชี ้ให้ เห็นความต้ องการพื ้นฐาน
ของบุคคล ส่งผลให้ เกิดแรงจูงใจในการเปิ ดรับข้ อมูลในแหล่งที่อยู่ใกล้ เพราะการรับข้ อมูลของบุคคล
นามาซึง่ ความพึงพอใจหรื อไม่พงึ พอใจ โดยกระบวนการดังกล่าวเกิดขึ ้นภายใต้ โครงสร้ างทางสังคมดังที่
McQuaik (1994) กล่าวว่าแนวทางการศึกษาตามทฤษฎีพฤติกรรมความพึงพอใจนี ้ให้ ความสาคัญกับ
การเลื อ ก การรั บรู้ และการตอบสนองต่อ สารของผู้รั บอยู่เ สมอ วัต ถุป ระสงค์ ในการใช้ ง านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ ใช้ เพื่อติดตามงานเอกสาร ติดตามข้ อมูล และจัดทาบันทึกข้ อความ
อาจเนื่ องมาจากในยุค ปั จ จุบัน ข้ อ มูล ข่า วสารมี เ ป็ นจ านวนมากและสามารถสื บค้ น ได้ ต ลอดเวลา
บุคลากรจึงจาเป็ นต้ องใช้ บริ การระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ทุกวัน เพื่อติดตามข้ อมูลข่าวสารทัง้
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึง่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นระบบจัดเก็บสาเนาเอกสารให้
เป็ นไฟล์ดิจิทลั และสามารถเรี ยกดูได้ จากเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตทุกที่ทุกเวลา ภายใต้
ระบบรักษาความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิ ภาพในการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยให้ คล่องตัว สะดวก
รวดเร็ ว และบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่ องการสื่อสารนัน้ ๆ รวมถึงยังสามารถตรวจสอบติดตามสถานะ
เอกสาร การดาเนินเรื่ องของเอกสารได้ ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้ องกับผลงานวิจัยของ นฤทธิ์ มัยรั ตน์
(2549) ได้ ทาการศึกษาสภาพปั จจุบนั สภาพขันต
้ ่าที่ยอมรับได้ และความคาดหวังเกี่ยวกับการใช้ ระบบ
สารบรรณอิเ ล็ กทรอนิกส์ ของส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจรกระทรวงคมนาคม
พบว่า การนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เข้ ามาใช้ และทาให้ การจัดเก็บข้ อมูลครบถ้ วน ถูกต้ อง
ส่งผลให้ การสืบค้ นข้ อมูล หรื อการตรวจสอบเอกสารในกรณีที่ต้องการนาเอกสารนันๆ
้ มาอ้ างอิงได้ ทนั ที
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2. ความพึ ง พอใจในการใช้ งานระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม หาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
สวนดุสิต
ด้ านการเข้ าใช้ ง าน พบว่า บุคลากรมี ความพึง พอใจในการเข้ าใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์(การระบุ รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน) อาจเนื่องมาจากบุคลากรเห็นว่าการเข้ าใช้ ระบบงาน และ
การเข้ าสูร่ ะบบ มีการกรอกรหัสผู้ใช้ และการกรอกรหัสผ่านเข้ าใช้ ระบบมีความปลอดภัย และเป็ นส่วนตัว
ซึง่ สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ ธีรภัทร กางมูล (2554) ศึกษาสภาพปั จจุบนั และความคาดหวังของการ
ใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
พบว่า การเรี ยกใช้ และการเข้ าระบบ มี ค่าเฉลี่ ย ที่ อยู่ในระดับมาก ได้ แก่ การป้องกันการเข้ าระบบ
การกรอกรหัสผ่านเข้ าใช้ ระบบ การเรี ยกใช้ และการกรอกรหัสผู้ใช้ ตามลาดับ สัมพันธ์ กบั ผลการวิจยั ของ
นฤทธิ์ มัยรัตน์ (2549) ที่พบว่าบุคลากรพอใจกับการเข้ าสู่ระบบ มีการกรอกรหัสผู้ใช้ การกรอกรหัสผ่าน
เข้ าใช้ ระบบ การระบุหน่วยงานต้ นทางของระบบรับหนังสือ การระบุหน่วยงานปลายทางของระบบรับ
หนังสือ การสร้ างหนังสือของระบบส่งหนังสือ การระบุเลขที่หนังสือของระบบส่งหนังสือ การกาหนดชื่อ
เรื่ องของระบบส่งหนังสือ การเลือกประเภทหนังสือของระบบส่งหนังสือ การกาหนดชันความลั
้
บของ
ระบบส่งหนังสือ การระบุเลขทะเบียนรับของระบบค้ นหาและติดตามหนังสือ การเลือกวันที่รับหนังสือ
ของระบบค้ นหาและติดตามหนังสือ การกาหนดเลขทะเบียนส่งของระบบค้ นหาและติดตามหนังสือการ
เลือกชนิดสมุดทะเบียนส่งของระบบค้ นหาและติดตามหนังสือ การระบุเลขทะเบียนส่งของระบบค้ นหา
และติดตามหนังสือ การระบุวนั ที่ของหนังสือในระบบแก้ ไขรายละเอียด การระบุชื่อเรื่ องของระบบแก้ ไข
รายละเอียดหนังสือ การเลือกหน่วยงานปลายทาง ประเภทของรายงาน ความปลอดภัย ของระบบ เช่น
มีการกาหนดผู้ใช้ และรหัสผ่าน และการเผยแพร่เอกสาร
ด้ านการจัดการเอกสาร พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจในการเปิ ดดูเอกสารเข้ า-ออก การ
เปิ ดดูข่าวด่วน-แจ้ งเตือน การเปิ ดดูกระดานข่าว อาจเนื่องมาจากภายในมหาวิทยาลัย ในแต่ละวันมี
การใช้ ข่าวสารจานวนมาก ส่วนหนึ่งของข้ อมูลข่าวสารมาจากนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็ นการติดต่อมา
จากหน่วยงานต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2547) สิ่งที่ เด่นชัดของการ
ดาเนินการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คือ บุคลากรสามารถติดตามเอกสาร เข้ า-ออกของตนเองได้
อย่างสะดวก การติดตามข่าวสาร งานภายในของมหาวิทยาลัยผ่านระบบข่าวด่วน-แจ้ งเตือน ทาให้
บุคลากรได้ รับข้ อมูล ได้ รวดเร็ ว ขึน้ การส่ง เอกสารระหว่างกันจะรวดเร็ วแม้ การส่ง ข้ ามคณะ สานัก
สถาบัน ก็จะไปได้ ทนั ที ส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยรวมของมหาวิทยาลัย การเน้ นใน
เรื่ องความเร็วและเวลาเป็ นสิ่งที่ได้ ประโยชน์อย่างชัดเจนเพื่อการจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัยที่ดีขึ ้น
ด้ านการตังค่
้ าเอกสาร พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจในการตังเส้
้ นทางเดินเอกสาร ได้ แก่
การสร้ างเส้ นทางส่วนบุคคล และการเลือกใช้ เส้ นทางส่วนบุคคล อาจเนื่องมาจากบุคลากรสามารถ
เลือกช่องทางในการส่งเอกสารโดยกาหนดเส้ นทางของเอกสารด้ วยตนเอง ทาให้ สามารถติดตามว่า
เอกสารขณะนัน้ อยู่ที่ใคร กาลัง ดาเนินการอยู่ในขัน้ ตอนใด และเมื่ อมี ข้อผิดพลาดจะสามารถเรี ยก

61

เอกสารเพื่อแก้ ไขใหม่ได้ ทนั ที สามารถจัดเก็บและเข้ าถึงเอกสาร ติดตามสถานะของเอกสารและกาหนด
ความปลอดภัยของข้ อมูลได้ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ เดชา สุพรรณทอง (2548) ศึกษาสภาพปั จจุบนั
สภาพที่ ย อมรั บ ได้ และความคาดหวั ง ต่ อ การใช้ ระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในส านัก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. ความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ด้ านการจัดการเอกสาร พบว่า การตรวจสอบ การค้ นหาและติดตามงานต่างๆ เพื่อค้ นหา
เอกสารและติดตามเอกสารย้ อนหลัง สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อมรรัตน์ โพธิรังสรรค์ (2550) ซึ่งศึกษา
ระบบงานสารบรรณของส านักผู้อานวยการองค์การโทรศัพ ท์ แห่ง ประเทศไทยพบว่า ระบบงาน
สารบรรณช่ว ยลดเวลาในการค้ น หาข้ อ มูล หรื อ ตรวจสอบสถานะของหนัง สื อ ลดการซ า้ ซ้ อ นในวิ ธี
ปฏิบตั ิงานบางขัน้ ตอน ทาให้ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องมีข้อมูลที่ถูกต้ องตรงกันและระบบยังทาให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการวางแผนการติดตามการปฏิบตั ิงานตามคาสัง่ การของผู้บริ หารและการบริ หารเวลา
ในการจัดการงานเอกสารที่มีกาหนดเวลา
ด้ านการตังค่
้ าเอกสาร คือ การเลือกผู้รับได้ ถกู ต้ องและตรงตามความต้ องการ เป็ นการตัง้
ค่าเอกสาร การตังเส้
้ นทางเดินเอกสาร และการตังค่
้ าการลงนาม เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
กับข้ อมูลอิเล็กทรอนิก ส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อระบุตวั บุคคลผู้เป็ นเจ้ าของลายมื อชื่อ ซึ่ง สัมพันธ์ กับ
ผลการวิ จั ย ของ นฤทธิ์ มั ย รั ต น์ (2549)
ที่ พ บว่ า การใช้ ระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ช่วยลดระยะเวลาและทรัพยากรในการรับ -ส่งหนังสือ คือ การแบ่งโครงสร้ างการทางานภายใน เช่น
การแบ่งกลุม่ ผู้ใช้ เป็ น สานัก/กอง/ศูนย์/ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ การฝึ กอบรมบุคลากร การกาหนดสิทธิการเข้ าใช้
ระบบ เช่น ผู้ใช้ ระบบ และผู้ดแู ลระบบ การติดตังโปรแกรมและอุ
้
ปกรณ์ การระบุหน่วยงานต้ นทางของ
ระบบรับหนังสื อ การระบุหน่วยงานปลายทางของระบบรับหนังสือ การระบุเลขที่หนังสือของระบบ
ส่งหนังสือและการกาหนดชื่อเรื่ องของระบบส่งหนังสือ
4. ปั ญหาในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปั ญหาด้ านการเข้ าใช้ งาน พบว่า บุคลากรเห็นว่าขันตอนในการเข้
้
าใช้ งานระบบฯ (การระบุ
รหัส ผู้ใ ช้ รหัส ผ่ า น) มี ค วามล่ า ช้ า บางครั ง้ ไม่ ส ามารถเข้ า ใช้ ง านได้ สัม พัน ธ์ กับ ผลการวิ จัย ของ
อารยา ขันทอง (2549) ศึกษาปั ญหาด้ านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ปั ญหาที่พบมากที่สุด
คือ ใช้ เวลาในการเข้ าสูร่ ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
หนองคาย เขต 1 เป็ นระบบการรั บส่ง เอกสารระหว่างโรงเรี ยนและส านักงานเขตพื น้ ที่ การศึกษา
หนองคายเขต 1 ผ่านระบบเครื อข่า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต มี ปัญ หามากที่ สุดคื อ ช่อ งสั ญ ญาณต่ าท าให้
การติดต่อสื่อสารช้ า การสื่อสารมีความเร็ วต่า เซิร์ฟเวอร์ ขดั ข้ องบ่อยและติดต่อยากเพราะเป็ นเวลาที่มี
ผู้ใช้ มาก
ปั ญ หาด้ า นการจัด การเอกสาร พบว่า การจัด หน้ า กระดาษ บัน ทึก ข้ อ ความ หนัง สื อ
ภายนอกทาได้ ไม่สะดวกไม่สามารถคัดลอกข้ อความในหน้ า บันทึกข้ อความได้ อาจเนื่องมาจากเอกสาร
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อาจจะเป็ นหนัง สื อราชการติดต่อสื่ อสาร หรื อการดาเนินกิ จ กรรมต่างๆ ดัง นัน้ หน่วยงานทุกแห่ง ใน
มหาวิทยาลัย จะทางานในลักษณะที่ เป็ นผู้รับข่าวสาร และเป็ นผู้สร้ างข่าวสารเพื่อการกระจายต่อ
ออกไป การดาเนินการจึงเป็ นการกระทาที่เชื่อมโยงกันอย่างทัว่ ถึงกลไกที่เปลี่ยนจากอนาล็อกมาเป็ น
ดิจิทลั ซึ่งเห็นได้ ชดั ว่า เอกสารที่เป็ นกระดาษเดิมที่เข้ ามาจากภายนอกจะได้ รับการปรับเปลี่ยนให้ เป็ น
เอกสารดิจิทลั แล้ วนามาเก็บไว้ ที่เซิร์ฟเวอร์ กลไกที่สาคัญที่จะต้ องกระทาคือ การแปลงเอกสารกระดาษ
ให้ เป็ นเอกสารดิจิทลั โดยปกติเอกสารที่สร้ างมักจะสร้ างด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft
Word) เก็บข้ อมูลเป็ นไฟล์ เอกสาร จึงสามารถปรับปรุ งให้ เป็ นดิจิทัลได้ ทนั ที แต่สาหรับเอกสารที่เป็ น
กระดาษก็สามารถแปลงให้ เป็ นดิจิทลั ได้ ไม่ยาก ด้ วยการใช้ เครื่ องสแกนเนอร์ แปลงเป็ นรูปภาพและเก็บ
ไว้ ในเซิร์ฟเวอร์ ได้ เช่นกัน
ปั ญหาด้ านการดาเนินงาน พบว่า ปั ญหาในการเปิ ดอ่านเอกสารฉบับถัดไปหรื อฉบับก่อน
หน้ า การเปิ ดดูรายงานการรับ-ส่งหนังสือในแต่ละวันและย้ อนหลัง หรื อการทางานในขันตอนอื
้
่นๆ เป็ น
ต้ น ทาให้ ผ้ ใู ช้ ระบบต้ องใช้ เวลาในการทารายการแต่ละรายการในระบบมากขึ ้น โดย มัลลิกา หงส์หิรัญ
และศิริ พ ร เลาหกุล (2550) ศึก ษาปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การใช้ ร ะบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
บุคลากรในนคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ความซ ้าซ้ อนในการส่ง
เรื่ องที่ไม่เกี่ยวข้ องผ่านระบบ ทาให้ เกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากใช้ งาน ควรจัดให้ มีการอบรมขันตอนการ
้
รับ-ส่งหนังสือ และการแจ้ งเวียนทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี และมีนโยบายหรื อมาตรการที่
เด็ด ขาด ส าหรั บ การไม่ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการใช้ ระบบสารบรรณอิ เ ล็ กทรอนิก ส์ ส่ง ผลกระทบให้
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านลดลง
5. เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
สวนดุสิต
5.1 บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ไม่แ ตกต่า งกัน สามารถอธิ บ ายได้ ว่ า เพศชายและเพศหญิ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการใช้ ง านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่ตา่ งกัน นับได้ ว่าเพศไม่มีบทบาทสาคัญในการเลือกเข้ าใช้ งาน ไม่สอดคล้ อง
กับแนวคิดของ พิภพ วชังเงิน (2547) ที่เห็นว่าภาวะความเป็ นเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกัน
ในเรื่ อง การปรับตัวทางสังคม ความสามารถในการเรี ยนรู้ แรงจูงใจความสามารถในการแก้ ปัญหาการ
งาน ทักษะในการปฏิบตั ิงาน ทังนี
้ ้เพราะวัฒนธรรมและสังคม กาหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสอง
เพศไว้ ต่า งกัน ที่ ไ ม่ส อดคล้ อ งกัน อาจเนื่ อ งมาจากปั จ จุบันผู้หญิ ง กับ ผู้ช ายมี ค วามสนใจในการใช้
เทคโนโลยี พ อๆ กัน ม าให้ ไ ม่มี ค วามแตกต่า งกัน ของประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ ง านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้ องกับ นิพนธ์ ลือกิตินนั ท์ (2547) ได้ ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จของ
องค์กรในการใช้ ระบบสารสนเทศในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษัท คาโอ อินดัสเตรี ยล (ประเทศ
ไทย) จากัด พบว่า เพศ ไม่มีผลต่อความสาเร็จขององค์กรในการใช้ ระบบสารสนเทศในการปฏิบตั งิ าน
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5.2 บุค ลากรที่ มี อ ายุที่ แตกต่า งกัน มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการใช้ ง านระบบสารบรรณ
อิเ ล็ กทรอนิกส์ ไ ม่แตกต่างกัน เมื่ อพิจ ารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านความพึง พอใจเกี่ ยวกับระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และด้ านปั ญหาในการใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไม่แตกต่างกัน ส่วน
ด้ านความสามารถในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน สามารถ
อธิบายได้ ว่าอายุไม่ได้ มีบทบาทสาคัญเกี่ยวกับการใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากโลกใน
ยุคปั จจุบนั เป็ นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศบุค ลากรทุกวัยจึงจาเป็ นต้ องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อใช้ ในการสืบค้ นข้ อมูลเพื่อ ทาผลงานทางวิชาการและเพื่อการวิจยั
5.3 ระดับ การศึกษาที่ แตกต่า งกัน มี ป ระสิ ทธิ ภ าพของการใช้ ง านระบบสารบรรณ
อิเ ล็ กทรอนิกส์ ไ ม่แตกต่างกัน เมื่ อพิจ ารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ า นความพึ ง พอใจเกี่ ยวกับระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความสามารถในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงาน และด้ านปั ญหาในการใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน ถึงแม้ ว่าระดับ
การศึกษาจะส่งผลให้ บุคคลมีความรู้ ความเข้ าใจที่ตา่ งกัน ซึ่งสอดคล้ องกับ ศรี สมพร รอดศิริ (2551)
ศึก ษาประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บัติง านของบุค ลากรในการน าระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ ใ น
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่พบว่า ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบตั ิงาน แต่ที่ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อประสิทธิภ าพในการใช้
งานระบบสารบรรณอิเล้ กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อาจเนื่องมาจากเป็ นระบบที่ใหม่
ทุกคนเริ่ มเรี ยนรู้ พร้ อมกันซึ่งต้ องอาศัยทักษะในการใช้ งานหรื อการใช้ งานเป็ นประจามากกว่าระดับ
การศึกษา ถึงจะใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธภาพ
5.4 บุคลากรที่มีสถานภาพการทางานต่างกัน มี ประสิทธิ ภาพของการใช้ ง านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านความพึงพอใจเกี่ยวกับ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความสามารถในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการ
ปฏิบตั งิ าน และด้ านปั ญหาในการใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน สามารถอธิบายได้ ว่า
สถานภาพการทางานที่ต่างกันไม่มีบทบาทสาคัญในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
บุคลากร แต่ทกั ษะในการปฏิบตั ิงานมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มากกว่า จากงานวิจยั ของ ศรี สมพร รอดศิริ (2551) ที่พบว่าทักษะในการปฏิบตั ิงานและเจตคติตอ่ การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมีผลต่อการใช้ งาน ระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องกรมบัญ ชี ส หกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5.5 หน่วยงานที่ สัง กัดที่ แตกต่างกัน มี ประสิทธิ ภ าพของการใช้ ง านระบบสารบรรณ
อิเ ล็ กทรอนิกส์ ไ ม่แตกต่างกัน เมื่ อพิจ ารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านความพึง พอใจเกี่ ยวกับระบบ
สารบรรณอิเ ล็ กทรอนิกส์ ด้ านความสามารถในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ม าใช้ ในการ
ปฏิบตั งิ าน และด้ านปั ญหาในการใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน สามารถอธิบายได้ ว่า
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หน่ ว ยงานที่ สัง กัด แตกต่า งกัน ไม่ มี ส่ ว นส าคัญ ต่อ ประสิ ท ธิ ภ าพของการใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ แต่ขึ ้นกับทักษะในการปฏิบตั งิ านมากกว่า
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในทางปฏิบตั ิ
หน่วยงานที่ รับ ผิ ดชอบดูแลระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ
สวนดุสิตควรพัฒนาระบบให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้นดังนี ้
1.1 การจัดการเอกสาร
- ควรเพิ่ ม เครื่ อ งมื อ ในการจัด หน้ า เอกสารและการตัด ค าในแต่ล ะบรรทัด ให้
ใกล้ เคียงกับโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) เพื่อความสะดวกและความสวยงามในการ
จัดพิมพ์เอกสาร
- การเปิ ดอ่านเอกสารฉบับถัดไปหรื อก่อนหน้ า ควรมีปมกดเลื
ุ่
่อนไปเรื่ อยๆ โดยไม่
ต้ องย้ อนกลับไปหน้ าแรกใหม่ คล้ ายๆ การใช้ อีเมล ซึง่ จะทาให้ ได้ รับความสะดวกมากขึ ้น
- การจัดรู ปแบบเอกสารขณะพิมพ์ หรื อมุมมอง (ตัวอย่าง) ก่อนพิมพ์ และหลัง
พิมพ์ควรเหมือนกัน
- ควรให้ มีการบันทึกไฟล์ข้อมูลได้ สะดวกมากขึ ้น เพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานหรื อ
ส่งต่อให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องต่อไปได้
- ควรเพิ่ ม ช่ อ งที่ ใ ห้ พิ ม พ์ ข้ อ ความก่ อ นจะลงนาม ให้ มี ข นาดใหญ่ ขึ น้ เพื่ อ ลด
ข้ อผิดพลาดในการพิมพ์
- ในการพิมพ์เอกสารควรมีในส่วนของ print preview เพื่อดูว่าเอกสารที่ต้องการ
พิมพ์อยูห่ น้ าไหน ทาให้ ไม่ต้องพิมพ์ทกุ หน้ า ช่วยลดการสิ ้นเปลืองกระดาษได้
- เวลาส่งเอกสารควรมีสถานะให้ ร้ ูวา่ ส่งเอกสารออกไปแล้ ว
- ควรมีการสาเนาเอกสารได้ จากบันทึกเดิมที่สร้ าง เพื่อลดเวลาในการทางาน
1.2 ระบบฐานข้ อมูลและการสืบค้ น
- ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบการสื บ ค้ น ให้ มี ค วามง่ า ย สะดวก รวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น
- ควรเพิ่มประสิทธิภาพของฐานข้ อมูลในการจัดเก็บหรื อประมวลผล เพื่อรองรั บ
ผู้ใช้ งานจานวนมากในเวลาเดียวกัน
1.3 ระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
- หากวันไหนระบบจะมีปัญหาควรแจ้ งล่วงหน้ าเพื่อไม่ให้ เสียเวลาในการทางาน
- ควรพัฒนาระบบให้ สามารถใช้ ได้ กบั อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลาย
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แพลตฟอร์ ม (platform) และรองรับโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (web browser) ที่หลากหลายมากขึ ้น
- ควรพัฒนาระบบให้ มีการประมวลผลเร็วขึ ้นกว่าเดิม
- พัฒนาระบบอินเทอร์ เน็ตให้ เสถียรมากขึ ้นเพื่อไม่ให้ ระบบหลุดบ่อยๆ ทาให้ ลด
ปั ญหาในการใช้ งานได้
1.4 การใช้ งาน
- หากเปลี่ยนรหัสผ่านแล้ ว ควรกลับมาใช้ รหัสเดิมซ ้าอีกได้
- ควรแบ่งหน้ าที่ของบุคลากรแต่ละหน่วยงานในการแจ้ งข่าวสารให้ ดีกว่านี ้ เพื่อ
ลดปริมาณข้ อมูลที่สง่ มาแบบซ ้าซ้ อน
- จัดอบรมผู้ใช้ ให้ มีความชานาญมากกว่านี ้ โดยเฉพาะบุคลากรที่เข้ ามาทางาน
ใหม่
- ควรมีศนู ย์ให้ คาแนะนาหรื อบริ การสอนการใช้ งานเมื่อเกิดปั ญหา
- ประชาสัมพันธ์ให้ บคุ ลากรทุกคนเข้ าใช้ งานอย่างทัว่ ถึง
2. ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ต่อไป
2.1 ควรมี ก ารศึกษาปั จ จัยที่ ส่ง ผลต่อการพัฒ นาระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2.2 ควรมีการศึกษาประเมินเครื่ องมือ เช่น ระบบฐานข้ อมูล อุปกรณ์เครื อข่าย ที่ใช้ ของ
ระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ ความพึง พอใจของผู้ใช้ บริ การ ตลอดจนงบประมาณที่ ไ ด้ รับจัดสรร
โดยใช้ หลักการประเมินของ Balance Score Card
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่ อง พฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
ของม.ราชภัฏสวนดุสิต
คาชีแ้ จง แบบสอบถามนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(e-Office) ของ ม.ราชภัฏสวนดุสิต จึงขอความกรุ ณาจากท่านโปรดให้ ข้อมูลตามความเป็ นจริ ง ซึ่งข้ อมูลที่ได้ จะ
นาไปใช้ ประโยชน์เพื่อการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของ ม.ราชภัฏสวนดุสติ ขอขอบพระคุณใน
ความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย  ในช่อง  ที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สดุ
1.
เพศ
ชาย
 หญิง
2.
อายุ
 21 – 30 ปี
 31 – 40 ปี
 41 – 50 ปี
 51 ปี ขึ ้นไป
3.
ระดับการศึกษา
 ต่ากว่าปริ ญญาตรี
 ปริ ญญาตรี
 ปริ ญญาโท
 ปริ ญญาเอก
4.
สถานภาพการทางาน
 อาจารย์
 เจ้ าหน้ าที่
5.
หน่วยงานที่สงั กัด
 คณะครุศาสตร์
 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
 คณะวิทยาการจัดการ
 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 คณะพยาบาลศาสตร์
 โรงเรี ยนการเรื อน
 โรงเรี ยนการท่องเที่ยวและบริ การ
 บัณฑิตวิทยาลัย
 หน่วยงานอื่นๆ (โปรดระบุ).....................................................................................................

ตอนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ม.ราชภัฏสวนดุสติ
6. ความถี่ในการใช้ งาน
 ทุกวัน
 สัปดาห์ละ 1-3 วัน
7. ช่วงเวลาในการใช้ งาน (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)

 สัปดาห์ละ 4-6 วัน
 น้ อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน

 ก่อนเวลา 8.00 น.
 8.00-12.00 น.
 12.01-13.00 น.
 13.01-17.00 น.
 หลังเวลา 17.00 น. (นอกเวลาทางาน)
8. วัตถุประสงค์ของการใช้ งาน (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 ติดตามข้ อมูลข่าวสาร
 จัดทาหนังสือส่งภายนอก

 จัดทาบันทึกข้ อความ
 ติดตามงานเอกสาร

 แจ้ งข่าวสารต่างๆ
 อื่นๆ (โปรดระบุ)..................

ตอนที่ 3 ข้ อมูลสารวจความพึงพอใจในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย ในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สดุ
ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย ไม่ เคย
ลาดับ
ประเด็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด ใช้ งาน
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
(0)
ด้ านการเข้ าใช้ งาน
9.

การเข้ าใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(การระบุ รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน)
10. การใช้ งานผ่านโทรศัพท์เคลือ่ นทีห่ รื ออุปกรณ์
แท็บเล็ต (Tablet)
ด้ านการจัดการเอกสาร
11.

การเปิ ดดูเอกสารเข้ า-ออก

12.

การเปิ ดดูเอกสารที่เกินกาหนด

13.

การสร้ าง-ส่งบันทึกข้ อความ

14.
15.
16.

การสร้ าง-ส่งหนังสือส่งภายนอก
การสร้ าง-ส่งเอกสารอื่นๆ เช่น ใบประกาศ ใบ
คาสัง่ และหนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ
การค้ นหาเอกสารเพื่อติดตามงาน

17.

การจัดการหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์

18.

การตรวจสอบการลงนาม

19.

การเปิ ดดูขา่ วด่วน-แจ้ งเตือน

20.

การเปิ ดดูกระดานข่าว

ลาดับ

ประเด็น

21.

การจัดการเอกสารรอดาเนินการ

22.

การจัดการรายงานเอกสารลงทะเบียนรับ-ส่ง

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ที่สุด
(4)
(3)
(2)
(1)

ไม่ เคย
ใช้ งาน
(0)

ด้ านการตัง้ ค่ าเอกสาร
23. การตังค่
้ าเอกสารต่างๆ ได้ แก่ วิธีการส่งเอกสาร
เอกสารรับโอนจากบุคคลอื่น การแสดงรายการ
เอกสาร การแสดงการเลือกหน่วยงาน แจ้ งการ
ดึงกลับ และการตังค่
้ าการพิมพ์เอกสาร
24. การตังค่
้ าการลงนาม ได้ แก่ การแสดงหน่วยงาน
ในการลงนาม การตังค่
้ าการปฏิบตั ิงานแทน
และการตังค่
้ าการลงนามเอกสาร
25. การตังเส้
้ นทางเดินเอกสาร ได้ แก่ การสร้ าง
เส้ นทางส่วนบุคคล และการเลือกใช้ เส้ นทางส่วน
บุคคล
26. การรักษาความปลอดภัยของระบบ ได้ แก่
การเปลีย่ นรหัสผ่าน การกาหนดภาพลายมือชื่อ
และการตังค่
้ าการเข้ าใช้ ระบบ

ตอนที่ 4 ข้ อมูลสารวจความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ม.ราชภัฏสวนดุสติ
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย ในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สดุ
ระดับความสามารถของระบบฯ
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย ไม่ เคย
ลาดับ
ประเด็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด ใช้ งาน
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
(0)
ด้ านการจัดการเอกสาร
27. การสร้ าง-ส่งเอกสารต่างๆ
28. การจัดรูปแบบหน้ ากระดาษ
29. การตรวจสอบเอกสารเข้ า-ออก
30. การค้ นหาและติดตามงานต่างๆ
31. การสร้ างรายงาน ได้ แก่ รายงานบุคลากร และ
รายงานการลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร
32. การสัง่ พิมพ์เอกสาร

ลาดับ

ประเด็น

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความสามารถของระบบฯ
มาก ปาน น้ อย น้ อย ไม่ เคย
กลาง
ที่สุด ใช้ งาน
(4)
(3)
(2)
(1)
(0)

ด้ านการตัง้ ค่ าเอกสาร
33. การตังค่
้ าใช้ งานต่างๆ ได้ แก่ การตังค่
้ าเอกสาร
การตังค่
้ าการลงนาม การตังเส้
้ นทางเดินเอกสาร
และระบบความปลอดภัย
34. การลาดับความสาคัญเร่งด่วนของเอกสาร
35. การส่งเอกสารถึงปลายทางอย่างรวดเร็ว ทันเวลา
36. การแนบไฟล์เอกสาร
37. การเลือกผู้รับได้ ถกู ต้ องและตรงตามความต้ องการ
ตอนที่ 5 ข้ อมูลสารวจปั ญหาในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย ในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สดุ
ระดับปั ญหา
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ลาดับ
ประเด็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
ด้ านการเข้ าใช้ งาน
38. ขันตอนในการเข้
้
าใช้ งานระบบฯ
(การระบุ รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน)
39. การใช้ งานผ่านโทรศัพท์เคลือ่ นทีห่ รื ออุปกรณ์
แท็บเล็ต (Tablet)
40. ศักยภาพของผู้ใช้ งาน เช่น ไม่ร้ ูจกั คาสัง่ หรื อ
ช่องทางในการใช้ งาน และขาดการอบรมการใช้
ด้ านการจัดการเอกสาร
41.

ขนาดของตัวอักษร

42.

การจัดหน้ ากระดาษ

43.
44.
45.

การแสดงผลข้ อมูลจากเอกสารต่างๆ
การจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนในการ
รับ-ส่งเอกสาร
การ download ไฟล์เอกสาร

46.

การแนบไฟล์เอกสาร

47.

การพิมพ์เอกสาร

ไม่ เคย
ใช้ งาน
(0)

ลาดับ

ประเด็น

48.

การค้ นหาและติดตามเอกสาร

49.

การดึงเอกสารกลับมาแก้ ไข

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ระดับปั ญหา
ปาน น้ อย
กลาง
(3)
(2)

น้ อย
ที่สุด
(1)

ไม่ เคย
ใช้ งาน
(0)

ด้ านการดาเนินงาน
50.

ความรวดเร็ วในการรับ-ส่งเอกสาร

51.

การเปิ ดอ่านเอกสารฉบับถัดไปหรื อฉบับก่อนหน้ า

52.

การรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลในระบบ

53.
54.

การประมวลผลคาสัง่ ต่างๆ
อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………….
…………………………………………………...

ตอนที่ 6 ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ม.ราชภัฏสวนดุสติ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

ภาคผนวก ข
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. ดร.ภิรดี วัชรสินธุ์
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

3. นางสาวนลินรัตน์ ชูธรรม
ผู้ดแู ลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ภาคผนวก ค
ผลการประเมินค่ าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ระหว่ างเนือ้ หาข้ อคาถามกับ
จุดมุ่งหมายที่ใช้ ในการวิจัยตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ผลการประเมินค่ าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ระหว่ างเนือ้ หาข้ อคาถามกับจุดมุ่งหมาย
ที่ใช้ ในการวิจัยตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ข้ อคาถาม

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่
ผลรวม
1
2
3

IOC

ตอนที่ 3 ข้ อมูลสารวจความพึงพอใจในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ม.ราชภัฏสวนดุสติ
1. การเข้ าใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สผู้ใช้ รหั
สผ่าน)
2. (การระบุ
การเปิ ดดูเรหั
อกสารเข้
า-ออก

1

1

1

3

1.00

1

1

1

3

1.00

3. การเปิ ดดูเอกสารที่เกินกาหนด

1

1

1

3

1.00

4. การสร้ าง-ส่งบันทึกข้ อความ

1

1

1

3

1.00

5. การสร้ าง-ส่งหนังสือส่งภายนอก

1

1

1

3

1.00

6. การสร้ าง-ส่งใบประกาศ

1

1

0

2

0.67

7. การสร้ าง-ส่งใบคาสัง่

1

1

0

2

0.67

8. การสร้ าง-ส่งระเบียบ

-1

1

0

0

0.00

9. การสร้ าง-ส่งหนังสือประทับตราแทนการ
ลงชื่อ
10. การค้ นหาเอกสารเพื่อติดตามงาน

0

1

0

1

0.33

1

1

1

3

1.00

11. การจัดการเอกสารจองเลขรอดาเนินการ

-1

1

1

1

0.33

12. การจัดการหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์

1

1

1

3

1.00

13. การจัดการปฏิทินรายบุคคล

1

1

0

2

0.67

14. การจัดการโครงสร้ างองค์กร

0

1

1

2

0.67

15. การตรวจสอบการลงนาม

1

1

1

3

1.00

16. การเปิ ดดูขา่ วด่วน-แจ้ งเตือน

1

1

1

3

1.00

17. การเปิ ดดูกระดานข่าว

1

1

0

2

0.67

18. การจัดการเอกสารรอดาเนินการ

1
-1

1
1

1
1

3
1

1.00
0.33

20. การสร้ างส่งหนังสือนัดหมาย

-1

1

1

1

0.33

21. การจัดการรายการนัดหมายที่ตอบรับ

-1

1

1

1

0.33

19. การตังและการจั
้
ดทาวาระ ได้ แก่
การลงทะเบียนเสนอวาระ

ข้ อคาถาม
22. การแสดงรายงานการลงเวลาปฏิบตั ิงาน
คลากร
23. บุการจั
ดการรายงานเอกสารลงทะเบียน
บ-ส่งงค่
24. รัการตั
้ าเอกสารต่างๆ ได้ แก่ วิธีการส่ง
เอกสาร การรับอีเมล เอกสารรับโอนจาก
บุคคลอื่น การแสดงรายการเอกสาร การ
แสดงการเลือกหน่วยงาน แจ้ งการดึง
กลับ/ตีกลับ และการตังค่
้ าการพิมพ์
เอกสาร
25. การตังค่
้ าการลงนาม ได้ แก่ การแสดง
หน่วยงานในการลงนาม การตังค่
้ า
การปฏิบตั ิงานแทน และการตังค่
้ าการลง
นามเอกสาร
26. การตังเส้
้ นทางเดินเอกสาร ได้ แก่ การ
สร้ างเส้ นทางส่วนบุคคล และการเลือกใช้
เส้ นทางส่วนบุคคล
27. การจัดการระบบและความปลอดภัย
ได้ แก่ การเปลีย่ นรหัสผ่าน การกาหนด
ภาพลายมือชื่อ และการตังค่
้ าการเข้ าใช้
ระบบ

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่
ผลรวม
1
2
3

IOC

0

1

1

2

0.67

1
1

1
1

1
1

3
3

1.00
1.00

1

1

1

3

1.00

1

1

1

3

1.00

1

1

1

3

1.00

ตอนที่ 4 ข้ อมูลสารวจความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ม.ราชภัฏสวนดุสติ
28. การสร้ าง-ส่งเอกสารต่างๆ

1

1

1

3

1.00

29. การจัดหน้ ากระดาษ

1

1

1

3

1.00

30. การตรวจสอบเอกสารเข้ า-ออก

1

1

1

3

1.00

31. การค้ นหาและติดตามงานต่างๆ

1
1

1
0

1
1

3
2

1.00
0.67

1

1

1

3

1.00

32. การสร้ างรายงานบุคลากรและ
รายงานการลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร
33. การตังค่
้ าใช้ งานต่างๆ ได้ แก่ การตังค่
้ า
เอกสาร การตังค่
้ าการลงนาม การตัง้
เส้ นทางเดินเอกสาร และระบบความ
ปลอดภัย

ข้ อคาถาม

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่
ผลรวม
1
2
3

IOC

34. การตรวจสอบรายละเอียด และความถูก
ต้ องของเอกสาร

-1

1

1

1

0.33

35. การพิมพ์เอกสาร

0

1

1

2

0.67

36. การลาดับความสาคัญเร่งด่วนของ
37. เอกสาร
การส่งเอกสารให้ สว่ นที่เกี่ยวข้ องรับทราบ

1
1

1
1

1
0

3
2

1.00
0.67

1
1

1
1

1
1

3
3

1.00
1.00

และปฏิบตั ิงานได้ ทนั ตามระยะเวลาที่
กาหนด
38. การแนบไฟล์เอกสาร
39. การเลือกผู้รับได้ ถกู ต้ องและตรงตาม
ความต้ องการ

ตอนที่ 5 ข้ อมูลสารวจปั ญหาในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
40. ขันตอนในการเข้
้
าใช้ งานระบบฯ
(การระบุ รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน)

1

1

1

3

1.00

41. ขนาดของตัวอักษร

1

1

1

3

1.00

42. การจัดหน้ ากระดาษ

1

1

1

3

1.00

43. การแสดงผลข้ อมูลจากเอกสารต่างๆ

1
1

1
1

1
1

3
3

1.00
1.00

1

1

1

3

1.00

46. การจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนในการ
รับ-ส่งเอกสาร
47. การ download ไฟล์เอกสาร

1

1

1

3

1.00

1

1

1

3

1.00

48. การแนบไฟล์เอกสาร

1

1

1

3

1.00

49. การพิมพ์เอกสาร

1

0

1

2

0.67

50. การค้ นหาและติดตามเอกสาร

1

1

1

3

1.00

51. การดึงเอกสารกลับมาแก้ ไข

1

1

1

3

1.00

52. การใช้ งานผ่านโทรศัพท์เคลือ่ นทีห่ รื อ
อุปกรณ์แท็บเล็ต (Tablet)

1

1

0

2

0.67

44. การเปิ ดอ่านเอกสารฉบับถัดไปหรื อ
ฉบับก่อนหน้ า
45. ความรวดเร็ วในการรับ-ส่งเอกสาร

ข้ อคาถาม
53. การใช้ ระบบฯ สาหรับบุคลากรทีเ่ ป็ น
ชาวต่างชาติ
54. การรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลใน
ระบบ

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่
ผลรวม
1
2
3

IOC

0

0

1

1

0.33

1

1

1

3

1.00

ประวัตผิ ้ ูวิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวปริ ศนา มัชฌิมา
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Miss Prisana Mutchima
2. ตาแหน่ งปั จจุบัน
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
3. หน่ วยงานที่สามารถติดต่ อได้ สะดวก
ชื่อหน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โทรศัพท์
0-2244-5360
โทรสาร
0-2243-0670
อีเมล
prisanut@hotmail.com, prisana_mut@dusit.ac.th
4. ประวัตกิ ารศึกษา ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต
5. สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ
สาขาสารสนเทศศาสตร์

ประวัตผิ ้ ูวิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวสายสุดา ปั น้ ตระกูล
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Miss Saisuda Pantrakool
2. ตาแหน่ งปั จจุบัน
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
3. หน่ วยงานที่สามารถติดต่ อได้ สะดวก
ชื่อหน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โทรศัพท์
0-2244-5360
โทรสาร
0-2243-0670
อีเมล
saisuda_pan@dusit.ac.th
4. ประวัตกิ ารศึกษา ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ
สาขาสารสนเทศศาสตร์

ประวัตผิ ้ ูวิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวเบญจวรรณ เหล่าประเสริ ฐ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Miss Benjawan Laoprasert
2. ตาแหน่ งปั จจุบัน บัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3. หน่ วยงานที่สามารถติดต่ อได้ สะดวก
ชื่อหน่วยงาน
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โทรศัพท์
02-244-5360
4. ประวัตกิ ารศึกษา วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประวัตผิ ้ ูวิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นายกฤษณ์ แซ่จงึ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. Krit Saijung
2. ตาแหน่ งปั จจุบัน บัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3. หน่ วยงานที่สามารถติดต่ อได้ สะดวก
ชื่อหน่วยงาน
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โทรศัพท์
02-244-5360
4. ประวัตกิ ารศึกษา วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

