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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาระบบสารบรรณ
อิเล็ กทรอนิกส์ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏสุ รินทร์ 2) เพื่อพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ 3) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการให้บริการของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ 1 วงรอบ ได้แก่ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอน
การปฏิบัติ ขั้นตอนการสังเกต และขั้นตอนการสะท้อนผลการปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษา
ประสิ ท ธิ ผลการให้ บ ริ ก าร ได้ แ ก่ บุ ค ลากรที่ ใช้ บ ริ ก ารระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จานวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม จากหน่วยงาน
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ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ
แบบสอบถามความคิดเห็นการให้บริการของระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ การวิเคราะห์
ข้อมู ลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง
ได้แก่ แนวทางการประยุกต์ใช้งานระบบครอบคลุม 3 องค์ประกอบ คือ ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์
และบุคลากร และแนวทางการพัฒนาระบบ ได้แก่ ระบบจะต้องสามารถแสดงผลผ่านทั้งเครื่อง
คอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ พกพาได้ สามารถก าหนดสิ ทธิ์การเข้าถึงไฟล์ เอกสาร เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนในการรับ -ส่ง เอกสาร สามารถค้นหา
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถแจ้งเตือนข้อความผ่านอีเมล์ และมีการจัดทาคู่มือการใช้งาน
นอกจากนี้ผลการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า เป็นไปตามแนวทางการพัฒนา
ระบบ และผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของระบบตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 63 เกณฑ์ด้วยวิธี
ทดสอบกล่องด า พบว่า ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทั้งหมด และผลการศึกษาประสิทธิผลการ
ให้บริการของระบบ พบว่า ค่าเฉลี่ยประสิทธิผลโดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายด้าน
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านคุณภาพระบบ ด้านคุณภาพข้อมูล และด้าน
คุณภาพบริการ
คาสาคัญ: ประสิทธิผล, การให้บริการ, ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

Abstract
This research aims as follows: 1) to study guidelines for developing e-document
system at Surindra Rajabhat University, 2) to develop the e-document system at Surindra
Rajabhat University, and 3) to study services effectiveness of e- document system. The
research methodology is action research which consists one loop including plan, action,
observation, and reflection. The sample for study services effectiveness was 30 officers who
used the e-document system and was collected by cluster random sampling. They came from
every department. The research instruments were e-document system and users’ satisfaction
questionnaire. Moreover, the methods of data analysis were frequency, percentage, means
and standard deviation. The results found that the guidelines for developing e-document
system at Surindra Rajabhat University were separated into two ways. Firstly, a guideline for
application of the system including hardware, software, and people. Secondly, a guideline for
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the system development including the system could display via both of computers and portable
devices, could set permission of the e-document for each user, could set priority for sending or
receiving of the e-document, could search the e-document, could send email alert, and could
use a user manual. Furthermore, the development of the e-document system showed the
system was accomplished the guidelines for developing and the 63 items of effectiveness
testing via black box method. Finally, the study of services effectiveness of e-document system
showed that in total level was good. Moreover, the scores considering of each category showed
system quality had respectively higher scores than data quality and service quality.
Keywords: Effectiveness, Services, e-Document System

บทนา
งานสารบรรณ เป็นหัวใจสาคัญของการสื่อสารระหว่างบุคลากรภายในหรือภายนอก
องค์กร โดยการบริหารองค์กรควรจะถือว่างานสารบรรณและระเบียบบริหารนั้นเป็นปั จจัย
สาคัญของข้าราชการที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ซึ่งผู้บริหารทุกคนต้องตระหนักถึงความถูกต้อง
การติดต่อสื่อสารทางด้านเอกสารนับว่ามีความจาเป็นต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาครัฐวิสาหกิจ เพราะเอกสารเป็นหลักฐานสาคัญในทางพฤตินัย และนิตินัยของหน่วยงานนั้น
(อั มพร พุ่ มทอง, 2557, 121) ส าหรั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสุ ริ นทร์ ในปี พ.ศ. 2557 ได้ มี
การจัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสร้างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document System)
โดยบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
งานสารบรรณของคณะ เมื่อใช้งานในระยะเวลาหนึ่ง จึงพบปั ญหาของการติดตามหนั งสือ
ราชการที่ส่งออกไปนอกหน่วยงาน ดังนั้นในปี พ.ศ. 2559 จึงได้พยายามผลักดันให้เกิดการใช้
งานทั้งมหาวิทยาลั ย จนกระทั่ งปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏสุ ริ นทร์ ได้ก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้มีการพัฒนาระบบบริหาร
การจัดการองค์การด้วยเทคโนโลยีและธรรมาภิบาล (มหาวิทยาลั ยราชภั ฏสุ รินทร์ , 2560)
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น
โดยมุ่งหวังให้เป็ นการท าเทคโนโลยีมาบริ หารการจัดการองค์การ อีกทั้งระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นระบบที่อานวยความสะดวก รวดเร็ว และทรัพยากรกระดาษ เนื่องจากลด
การสาเนาเอกสารไปยังผู้รับ นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาได้ง่าย ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล และข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้น (วรรธิดา พิชัยณรงค์สงคราม, 2557, 90) โดยระบบ
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สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบงานที่ประกอบด้วยระบบการทางานย่อย 5 ระบบ ได้แก่
ระบบงานรับ-ส่งหนังสือ ระบบติดตามหนังสือ ระบบหนังสือเวียน ระบบจัดเก็บเอกสาร และ
ระบบการทาลายหนังสือ (พิมพ์ชนก ชนะสงคราม, 2556, 18 - 20) ดังนั้นจึงส่งผลให้หลาย
หน่วยงานได้มีการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งาน
อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกของการสร้างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกนาไปใช้
งานในบางหน่วยงานเท่านั้น ซึ่งยังไม่ มี การส่งเสริมและผลั กดั นให้มี การใช้งานในหน่วยงาน
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เนื่องด้วยปัญหาของทรัพยากรฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ รวมไปถึง
บุ ค ลากรที่ ยั ง ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจในการใช้ ง านระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ และ
ในระบบงานเดิมจะพบปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร ติดตามสถานะเอกสาร รวมไปถึง
การสืบค้นเอกสาร ดังงานวิจัยของ คนึงศรี นิลดี และธนดล ภูสีฤทธิ์ (2561, 304) ที่พบสภาพ
ปัญหาที่สอดคล้องกันในด้านการติดต่อประสานงาน ทาให้ระบบงานเดิมจะไม่สามารถสืบค้น
หนังสือได้เอง จะต้องติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ โดยตรง ทาให้เกิดความล่าช้า และไม่สามารถน า
ข้อมู ลไปใช้ได้ทั นท่วงที การแก้ไขปั ญหาจะต้องมี การวางแผนหาแนวทางการพั ฒนาระบบ
สารบรรณอิ เล็ กทรอนิ กส์ ให้ เกิ ดประสิ ทธิ ผล เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ รวมไปถึ ง
การมีมาตรฐาน ผลของการปฏิ บั ติงานได้ตามเป้าหมายขององค์กร (ภภิศา อัมพรเวช และ
คณะ, 2560, 94)
โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทาให้เกิดการศึกษาและวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ซึ่งเป็ นแบบแผนความร่วมมือของสมาชิกกลุ่มในการสะท้ อนชีวิ ต และการงานเพื่อน าไปสู่
การปรับปรุงสภาพการณ์ให้มีความยุติธรรมโดยใช้หลักการทาความเข้าใจด้วยเหตุผล ค้นหา
แนวทางในการปฏิบัติสร้างตัวสอดแทรกที่มีพลัง ใช้ทฤษฎีให้เป็นประโยชน์ทั้งความเข้าใจใน
ปัญหา การเปิดแนวทางไปสู่ทางเลือกใหม่ ลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง และสะท้อน
ผลการปฏิบั ติ เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ นอกจากนี้ยังกล่าวถึง การขยายเพิ่มเติมของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการตามขั้นตอนของเคมมิสและแมคทาการ์ด 4 ขั้นตอน ได้แก่ การจัดทาแผน (P)
การลงมื อ ปฏิ บั ติ ต ามแผน (Action) การสั ง เกตผล (Observation) และการสะท้ อ นผล
การดาเนินงานอย่างเป็นระบบ (Reflection) (วรรณดี สุทธินรากร, 2560, 97 - 98)
ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้วิจัยเชิงปฏิบัติการในการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสาร
บรรณอิ เล็ กทรอนิ กส์ จากนั้ นจึ งน าแนวทางที่ ได้ มาออกแบบและพั ฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมทั้งศึกษาประสิทธิผลของการให้บริการของ
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ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนาไปสู่การสะท้อนกลับการศึกษาและวิ จัยให้เกิดระบบ
บริหารการจัดการองค์การด้วยเทคโนโลยีและธรรมาภิบาลที่ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรนิ ทร์
2. เพื่อพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการให้บริการของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ประกอบด้วยขั้นตอนในการ
วิจัย 1 วงรอบ ได้แก่ ขั้นตอนการวางแผน (Plan) ขั้นตอนการปฏิบัติ (Action) ขั้นตอนการสังเกต
(Observation) และขั้นตอนการสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection)
กลุ่มตัวอย่าง ในงานวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้
1. ช่ วงของขั้ นตอนการวางแผน ขั้ นตอนการปฏิ บั ติ และขั้ นตอนการสะท้ อนผล
การปฏิบั ติ กลุ่มตั วอย่าง คือ ผู้บริหาร และบุ คลากรในมหาวิทยาลั ยที่ท างานเกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 15 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
2. ช่วงของการประเมิ นผลการพัฒนาระบบ กลุ่มตั วอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ธุ รการ
ประจ าคณะ หลั กสู ตร และบุ คลากร จ านวน 10 คน ได้ มาโดยวิ ธี ก ารเลื อกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
3. ช่วงของการศึกษาประสิทธิผลการให้บริการของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่ใช้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
สุ รินทร์ จานวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จาก
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
งานวิ จั ย นี้ มี เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ ระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และแบบสอบถามความคิดเห็นการให้บริการของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
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การรวบรวมข้อมูล ผู้วจิ ัยดาเนินการวิจัยปฏิบัติการ โดยมีขั้นตอนการวิจัย จานวนหนึ่ง
วงรอบ ดังนี้
1. ขั้นตอนการวางแผน (Plan) ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การ
พัฒนาระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นกาหนดกลุ่มผู้ร่วมศึกษา เป็นกลุ่มตัวอย่างช่วงที่
1 จานวน 15 คน ร่วมกันระดมสมองในการทางานร่วมกัน ในการวางแผนและกาหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จของการวางแผนเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสุ ริ นทร์ รวมไปถึ งการวางแผนการพั ฒ นาระบบตามขั้ นตอน ADDIE
(อลงกรณ์ อั ม พุ ช และวิ จิ ต รา โพธิ ส าร, 2561, 62 - 63) และการวางแผนในการศึ ก ษา
ประสิทธิผลการให้บริการของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
2. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Action) ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยและแผนการวิจัย ดังนี้
2.1 การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ โดยผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มผู้ร่วมศึกษา เป็นกลุ่มตัวอย่างช่วงที่ 1 จานวน 15 คน
(กลุ่ มเดี ยวกั นกั บขั้นตอนการวางแผน) ร่ วมกั นศึ กษาแนวทางการพั ฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบเดิมของงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นระบบที่ใช้เฉพาะใน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากการสร้างระบบเดิมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในบาง
หน่วยงานเท่านั้น อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนีก้ ารพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงจาเป็นต้องหาแนวทางในการพัฒนาที่ท าให้ทุกหน่วยงานใน
มหาวิ ทยาลั ยสามารถใช้ งานระบบสารบรรณอิ เล็ กทรอนิ กส์ ได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดย
การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องกั บการพั ฒนาระบบสารบรรณอิ เล็ กทรอนิ กส์
จากนั้ นวิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ เ พื่ อหาแนวทางที่ เ หมาะสมในการพั ฒ นาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
2.2 การสร้างเครื่องมือในการวิจัยและการหาคุณภาพเครื่องมือ
2.2.1 การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
สุรนิ ทร์
ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบตามขั้นตอน ADDIE ประกอบด้วย การวิเคราะห์
(Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การติดตั้งระบบ (Implementation)
และการประเมินผล (Evaluation) ในขั้นตอนการพัฒนาระบบ ผู้วิจัยใช้ Laravel Framework และ
จั ด การฐานข้ อมู ล ด้ วย DB MySQL จากนั้ น ได้ ด าเนิ น การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของระบบ
โดยงานวิจัยนี้ได้ทดสอบประสิทธิภาพ แบบ Black box (วิจิตรา โพธิสาร และคณะ, 2560, 59)
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ซึ่งเป็นการกาหนดเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ จานวนทั้งสิ้น 63 เกณฑ์ ซึ่งได้มา
จากขอบเขตที่กาหนดไว้ โดยกระบวนการทดสอบ คือ ใส่ข้อมูลทดสอบลงในระบบ (Input) แล้ว
ตรวจสอบเปรียบเทียบผลลัพธ์ (Output) กับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตามขอบเขตของการพัฒนาระบบ
ผู้ดาเนินการทดสอบคือ ผู้วิจัย และผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เมื่อติดตั้งระบบแล้วผู้วิจั ยได้
ดาเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ธุรการประจาคณะ หลักสูตร และบุคลากรให้ดาเนินการใช้งาน
เป็นระยะเวลา 1 เดือน จากนั้นทาการประเมินผลการพัฒนาระบบ จากกลุ่มตัวอย่างช่วงที่ 2
จานวน 10 คน
2.2.2 การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นการให้บริการของระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ประสิทธิผลการให้บริการของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และตอน
ที่ 3 ข้อเสนอแนะการให้บริการของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม
จานวน 45 ข้อ จากนั้นนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน (ผู้เชี่ยวชาญชุดเดียวกันกับการทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบ) ผู้วจิ ัยปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ คัดข้อคาถามเพื่อ
ใช้งานจานวน 36 ข้อ แล้วนาไปทดลองใช้ (tryout) กับคนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นหาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ได้ค่าความเชื่อมั่น
0.928
2.3 การศึกษาประสิ ทธิผลการให้บริการของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ วิ จั ยได้ ด าเนิ นการศึ กษาประสิ ทธิ ผลการให้ บริ การของระบบสารบรรณอิ เล็ กทรอนิ ก ส์
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสุ ริ นทร์ ประกอบด้ วย ด้ านคุ ณภาพของระบบ ได้ แก่ คุ ณภาพระบบ
คุณภาพข้อมูล และคุณภาพบริการ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นการให้บริการของระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
3. ขั้นตอนการสั งเกต (Observation) เป็ นการน าผลที่ได้จากการศึกษาแนวทาง
การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ การพัฒนาระบบสาร
บรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลการให้ บ ริ ก ารของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มาพิจารณาร่วมกันว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยและแผนการวิจัย
หรื อไม่ พร้ อมวิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการให้ บ ริ ก ารระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย
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4. ขั้ น ตอนการสะท้ อนผลการปฏิ บั ติ (Reflection) เป็ น การน าข้ อค้ น พบ หรื อ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยสู่การปฏิบัติอีกครั้ง โดยกลุ่มผู้ร่วมศึกษา เป็นกลุ่มตัวอย่างช่วงที่ 1
จานวน 15 คน (กลุ่มเดียวกันกับขั้นตอนการวางแผน) ร่วมกันพิจารณาตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และนาผลที่ได้ไปสู่การวางแผน
พัฒนาคุณภาพในวงรอบถัดไป
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จากนั้นนาแนวทางที่ได้ไปพัฒนาระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ และวิเคราะห์หาประสิทธิผลการให้บริการ โดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
ตามวิธีของไลเกิร์ต (Likert) บุญชม ศรีสะอาด (2554) ดังนี้ 4.51 – 5.00 มีประสิทธิผลมากที่สุด
3.51 – 4.50 มีประสิทธิผลมาก 2.51 – 3.50 มีประสิทธิผลปานกลาง 1.51 – 2.50 มีประสิทธิผล
น้อย 1.00 – 1.50 มีประสิทธิผลน้อยที่สุด

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์
ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรนิ ทร์ ดังนี้
1.1 แนวทางการประยุกต์ใช้งานระบบ ประกอบด้วย
1.1.1 ควรมีการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศิริพร เนตรอนงค์ และคณะ (2557, 82) วรรธิดา พิชัยณรงค์สงคราม (2557, 90) กุสุมาลย์
ประหา และ สุรรี ัตน์ อินทร์หม้อ (2559, 349) วิโรจน์ เนียมแสง และชมภูนุช หุ่นนาค (2561, 65
- 66)
1.1.2 ควรมีงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ ศิริพร เนตร
อนงค์ และคณะ (2557, 82) วรรธิดา พิชัยณรงค์สงคราม (2557, 90) วิโรจน์ เนียมแสง และ
ชมภูนุช หุ่นนาค (2561, 65 - 66)
1.1.3 ควรมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสู ง ศิริพร เนตรอนงค์ และ
คณะ (2557, 82) วรรธิดา พิชัยณรงค์สงคราม (2557, 90) กุสุมาลย์ ประหา และ สุรีรัตน์

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีท่ี 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 l 286

อินทร์หม้อ (2559, 349) วิโรจน์ เนียมแสง และชมภูนุช หุ่นนาค (2561, 65 - 66) สุมาลี ถวาย
สินธุ์ และคณะ (2555, 28 - 29)
1.1.4 ควรมอบหมายให้ ผู้ ที่ มี ความรู้ ความสามารถทางด้ านคอมพิ วเตอร์ เป็ น
ผู้รับผิดชอบงาน ศิริพร เนตรอนงค์ และคณะ (2557, 82)
1.1.5 ควรมี การประเมิ นผลการทางานของระบบงานสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์
อย่างต่อเนื่อง ปิยะนุช แสงสาย และอภิรดา สุทธิสานนท์ (2559, 63)
1.1.6 ผู้บริหารควรมีการวางแผนและการจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ปิยะนุช
แสงสาย และอภิรดา สุทธิสานนท์ (2559, 63) วิโรจน์ เนียมแสง และชมภูนุช หุ่นนาค (2561,
65 - 66)
1.1.7 ควรมี การส่งเสริมให้ผู้ใช้งานสร้างความรู้ด้วยตนเองในการปฏิ บัติใช้งาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ภภิศา อัมพรเวช และคณะ (2560, 97)
1.1.8 ควรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของฐานข้ อ มู ล ในการจั ด เก็ บ หรื อ ประมวลผล
เพื่อรองรับผู้ใช้งานจานวนมากในเวลาเดียวกัน กุสุ มาลย์ ประหา และ สุ รีรัตน์ อินทร์หม้ อ
(2559, 349)
1.1.9 ควรประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนเข้าใช้งานอย่างทั่วถึง กุสุมาลย์ ประหา
และ สุรรี ัตน์ อินทร์หม้อ (2559: 349)
1.1.10 ควรพัฒนาขั้นตอนการรับ-ส่งเอกสารให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ วิโรจน์
เนียมแสง และชมภูนุช หุ่นนาค (2561, 65 - 66) สุมาลี ถวายสินธุ์ และคณะ (2555, 28 - 29)
1.1.11 ควรพัฒนาระบบให้ปลอดภัยและมีความทันสมัย สุมาลี ถวายสินธุ์ และ
คณะ (2555: 28 - 29)
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย
1.2.1 ระบบจะต้องสามารถแสดงผลผ่านทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุป กรณ์
พกพาได้ วิโรจน์ เนียมแสง และชมภูนุช หุ่นนาค (2561, 65 - 66)
1.2.2 ระบบการจัดการงานรับส่งหนังสือจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงาน
หนึ่งได้ (กาหนดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์เอกสาร) วิโรจน์ เนียมแสง และชมภูนุช หุ่นนาค (2561,
65 - 66) คนึงศรี นิลดี และธนดล ภูสีฤทธิ์ (2561, 299 - 300) ศิริพร เนตรอนงค์ และ
คณะ (2557, 82)
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1.2.3 ระบบสามารถจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข รายงาน เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้
วิโรจน์ เนียมแสง และชมภูนุช หุ่นนาค (2561, 65 - 66) คนึงศรี นิลดี และธนดล ภูสีฤทธิ์
(2561, 299 - 300) ศิริพร เนตรอนงค์ และคณะ (2557, 82)
1.2.4 ระบบสามารถจัด ล าดับ ความสาคัญ เร่งด่วนในการรับ -ส่งเอกสารได้
วิโรจน์ เนียมแสง และชมภูนุช หุ่นนาค (2561, 65 - 66)
1.2.5 ระบบสามารถค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ วิโรจน์ เนียมแสง และชมภู
นุช หุ่นนาค (2561, 65 - 66) สุมาลี ถวายสินธุ์ และคณะ (2555, 28 - 29) ศิริพร เนตร
อนงค์ และคณะ (2557, 82)
1.2.6 ระบบสามารถแจ้งสถานะเปิดอ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ คนึงศรี นิลดี
และธนดล ภูสีฤทธิ์ (2561, 299 - 300)
1.2.7 ระบบสามารถแจ้งเตือนข้อความบนมือถือ (SMS) หรืออีเมล์ได้ คนึงศรี
นิลดี และธนดล ภูสีฤทธิ์ (2561, 299 - 300)
1.2.8 การจัดทาคู่มือการใช้งาน สุมาลี ถวายสินธุ์ และคณะ (2555, 28 - 29)
ศิริพร เนตรอนงค์ และคณะ (2557, 82)
จะเห็นว่า แนวทางการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ แนวทางการประยุกต์ใช้งานระบบ และแนวทางการพัฒนา
ระบบ ซึ่ งแต่ ละแนวทางสามารถสรุ ป ดั งนี้ แนวทางการประยุ กต์ ใช้ งานระบบ ซึ่ งครอบคลุ ม
3 องค์ประกอบ คือ ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ และบุคลากร ประกอบด้วย ควรมีการอบรมและให้ความรู้
เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ควรมีงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
คุ ณภาพ ควรมี ระบบเครื อข่ ายอิ นเทอร์ เน็ ตที่ มี ความเร็ วสู ง ควรมอบหมายให้ ผู้ ที่ มี ความรู้
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็ นผู้รับผิ ดชอบงาน ควรมี การประเมิ นผลการท างานของ
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารควรมีการวางแผนและการจัดการองค์กรที่
มีประสิทธิภาพ ควรมีการส่งเสริมให้ผู้ใช้งานสร้างความรู้ด้วยตนเองในการปฏิบัติใช้งานระบบงาน
สารบรรณอิเล็ กทรอนิ กส์ ควรเพิ่มประสิ ทธิภาพของฐานข้อมู ลในการจัดเก็บหรื อประมวลผล
เพื่อรองรับผู้ใช้งานจานวนมากในเวลาเดียวกัน ควรประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนเข้าใช้งานอย่าง
ทั่วถึง ควรพัฒนาขั้นตอนการรับ-ส่งเอกสารให้เป็นอิเล็กทรอนิกสทั้งระบบ และควรพัฒนาระบบให้
ปลอดภั ยและมีความทันสมั ย นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย ระบบจะต้อง
สามารถแสดงผลผ่านทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาได้ ระบบการจัดการงานรับ-ส่ง
หนั งสื อจากหน่ วยงานหนึ่ งไปยั งอี กหนวยงานหนึ่ งได้ (ก าหนดสิ ทธิ์ การเข้ าถึ งไฟล์ เอกสาร)
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ระบบสามารถจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข รายงาน เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ ระบบสามารถจัดลาดับ
ความส าคั ญเรงดวนในการรั บ-สงเอกสารได้ ระบบสามารถค้ นหาเอกสารอิ เล็ กทรอนิกส์ได้
ระบบสามารถแจ้งสถานะเปิ ดอ่านเอกสารอิ เล็ กทรอนิกส์ ได้ ระบบสามารถแจ้งเตือนข้อความ
บนมือถือ (SMS) หรืออีเมล์ได้ และการจัดทาคู่มือการใช้งาน
2. ผลการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
งานวิจัยนี้เป็ นการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ดู ค้นหา ข้อมู ล
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลั ยราชภัฏสุ รินทร์ ได้ ผลการพัฒนาระบบ
ตัวอย่างดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ฟอร์มการลงรับหนังสือภายใน
ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (2562)
จากภาพที่ 1 พบว่ า ฟอร์ มการลงรั บหนั งสื อภายในมี การกรอกข้ อมู ลสอดคล้ องกั บ
การปฏิบัติงานจริง เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบ แบบ Black box โดยการกาหนดเกณฑ์
การทดสอบประสิทธิภาพ จานวนทั้งสิ้น 63 เกณฑ์ ครอบคลุมแนวทางการพัฒนาระบบ
พบว่า ระบบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทั้ง หมด ตัวอย่างการทดสอบประสิท ธิภ าพของระบบ
แบบ Black box ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ แบบ Black box
รายการ
ข้อมูลทดสอบ
เกณฑ์ที่กาหนดไว้
ผลลัพธ์
การลบข้อมูล
กรณี กดยืนยัน
ระบบแจ้งเตือน "ยืนยัน
เอกสาร
การลบ
การลบข้อมูล" ก่อนจะ
อิเล็กทรอนิกส์
ลบข้อมูล

แปรผล
ผ่าน

จากตารางที่ 1 พบว่า รายการทดสอบการลบข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จะกาหนด
เกณฑ์ข้อมูลทดสอบ (Input) กรณี กดยืนยันการลบ ก่อนจะลบข้อมูล ซึ่งผู้วจิ ัยได้กาหนดเกณฑ์
ผลลัพธ์ (Output) ไว้ หากเป็นไปตามเกณฑ์ ผลการทดสอบ คือ ผ่าน ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
3. ผลการศึ กษาประสิ ทธิ ผลการให้ บริการของระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิ กส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผลการศึกษาสถิติการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิก ส์ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏสุรินทร์เพิ่มสูงขึน้ จากปี พ.ศ. 2560 ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 สถิตหิ นังสือราชการรายปี
ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (2562)
จากภาพที่ 2 พบว่า ปริมาณการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มีปริมาณสูงขึ้นจากปีที่
ผ่านมา ทั้งนีเ้ นื่องจากผู้วิจัยได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจัดการฐานข้อมูลในการจัดเก็บ
หรือประมวลผลข้อมู ล ทั้งนี้เพื่อรองรับผู้ใช้งานจานวนมากในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ได้มี
การจัดเก็บข้อมูลในห้องเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถเข้าถึงระบบผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของมหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว ในด้านการจัดอบรมผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมอบรมผู้ใช้ทั้งผู้ ใช้
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ประเภทผู้ดูแลระบบประจาหน่วยงานต่าง ๆ และผู้ใช้งานทั่วไปให้มีทักษะในการใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และได้มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ทุกคนเข้าใช้งาน จะเห็นว่าเมื่อพิจารณาเป็นรายหน่วยงานจะมีสถิตหิ นังสือราชการ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 สถิตหิ นังสือราชการแยกตามคณะ/ สานัก/ สถาบัน
ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (2562)
จากภาพที่ 3 พบว่า ปริมาณการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ มีจานวน 151,141 ไฟล์ที่ถูกอัพโหลดไว้ในระบบ จะเห็นว่าระบบสามารถรองรับ
ปริมาณข้อมู ลเป็ นจานวนมาก และสามารถรองรับในปริมาณที่สูงขึ้น สามารถเข้าถึงระบบ
สารบรรณอิเล็ กทรอนิ กส์ ผ่านระบบเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ตจากทั้ งเครื่ องคอมพิ วเตอร์ และ
อุปกรณ์พกพา นอกจากนีร้ ะบบยังมีความมั่นคง และความปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เก็บข้อมูลนั้ นมีประสิทธิภาพ และมีบุคลากรศูนย์คอมพิ วเตอร์ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏสุรินทร์รับผิดชอบดูแลให้สามารถทางานได้เต็มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่าง
เต็มที่
ผลการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลการให้ บ ริ ก ารของระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการศึก ษาประสิท ธิผลการให้บริก ารของระบบสารบรรณอิเ ล็ ก ทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (n = 30)
รายการ
S.D. แปรผล
xˉ
1. ด้านคุณภาพระบบ
1.1 สามารถเพิ่มข้อมูลในระบบตามความต้องการได้
4.27
0.45
มาก
1.2 สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบตามความต้องการได้
4.27
0.58
มาก
1.3 สามารถลบข้อมูลในระบบตามความต้องการได้
4.20
0.41
มาก
1.4 สามารถค้นหาข้อมูลเอกสารได้
4.20
0.55
มาก
1.5 มีขอ้ ความเตือนหรือความผิดพลาดเมื่อผู้ใช้ไม่
4.20
0.48
มาก
ป้อนข้อมูลตามที่กาหนด
1.6 ระบบสามารถรายงานผลได้ตรงต่อความต้องการ
4.33
0.48
มาก
1.7 ระบบมีการกาหนดสิทธิในการใช้งานของผู้ใช้
4.17
0.59
มาก
ระบบ
1.8 การล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสผู้ใช้และใช้
4.37
0.49
มาก
รหัสผ่านของตนเองได้
1.9 มีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ในแต่ 4.27
0.45
มาก
ละระดับ
1.10 รูปแบบตัวอักษร สีตวั อักษรมีความเหมาะสม
4.33
0.48
มาก
1.11 ระบบมีเมนูการใช้งานง่าย
4.23
0.43
มาก
1.12 การแสดงผลของระบบมีความถูกต้องและรวดเร็ว 4.23
0.50
มาก
1.13 การแบ่งหน้าของระบบสามารถเข้าใจได้ง่าย
4.17
0.38
มาก
1.14 ปุม่ และคาอธิบายสามารถเข้าใจได้ง่าย
4.23
0.50
มาก
1.15 การจัดวางส่วนต่าง ๆ บนจอภาพของระบบมี
4.30
0.47
มาก
ความเหมาะสม
รวมรายด้าน
4.25
0.48
มาก
2. ด้านคุณภาพข้อมูล
2.1 ความสามารถในการแบ่งหมวดหมู่ จาแนก
4.10
0.55
มาก
ประเภทข้อมูลได้
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รายการ
2.2 ระบบสามารถเก็บข้อมูลได้เพียงพอตามความ
ต้องการของผู้ใช้
2.3 สามารถลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลได้
2.4 สามารถลดระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลเพื่อทา
การรายงานผลได้
2.5 ได้รายงานผลการรวบรวมข้อมูลทีค่ รอบคลุมและ
ถูกต้องน่าเชื่อถือ
2.6 ความสามารถในการนาเสนอรายละเอียดได้อย่าง
ถูกต้อง
รวมรายด้าน
3. ด้านคุณภาพบริการ
3.1 ความรูค้ วามสามารถของเจ้าหน้าทีข่ องผู้
ให้บริการ
3.2 เจ้าหน้าที่สามารถตอบคาถามได้อย่างชัดเจน
ถูกต้อง
3.3 เจ้าหน้าทีม่ ีความสุภาพ เรียบร้อย
3.4 เจ้าหน้าที่มคี วามพร้อมในการให้บริการ
3.5 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการให้บริการระบบ
มีความรวดเร็ว
3.6 การเข้าถึงระบบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์มีความ
สะดวกและรวดเร็ว
3.7 การเข้าถึงระบบผ่านโทรศัพท์มือถือ / แท็ปเล็ตมี
ความสะดวกและรวดเร็ว
รวมรายด้าน
โดยรวม

xˉ
4.27

S.D.
0.45

แปรผล
มาก

4.23

0.43

มาก

4.30

0.47

มาก

4.23

0.50

มาก

4.27

0.45

มาก

4.23

0.47

มาก

4.23

0.50

มาก

4.27

0.52

มาก

4.23
4.17
4.03

0.43
0.38
0.41

มาก
มาก
มาก

3.97

0.49

มาก

4.03

0.56

มาก

4.13
4.22

0.48
0.48

มาก
มาก
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จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิผลการให้บริการของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (xˉ = 4.22, SD = 0.48) เพื่อพิจารณารายด้าน
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านคุณภาพระบบ (xˉ = 4.25, SD = 0.48) ด้านคุณภาพ
ข้อมูล (xˉ = 4.23, SD = 0.47) และด้านคุณภาพบริการ (xˉ = 4.13, SD = 0.48)

อภิปรายและสรุปผล
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ และเพื่อศึกษาประสิทธิผลการให้บริการของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถ
สรุปผลการวิจัย ดังนี้
แนวทางการพั ฒนาระบบสารบรรณอิ เล็ กทรอนิ กส์ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสุ ริ นทร์
แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ แนวทางการประยุกต์ใช้งานระบบ และแนวทางการพัฒนาระบบ
ซึ่ ง แต่ ล ะแนวทางสามารถสรุ ป ดั ง นี้ แนวทางการประยุ ก ต์ ใช้ ง านระบบ ซึ่ ง ครอบคลุ ม
3 องค์ประกอบ คือ ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ และบุคลากร ประกอบด้วย ควรมีการอบรมและให้
ความรู้เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ ควรมี งบประมาณในการจัดซื้อเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ ควรมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง ควรมอบหมายให้
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบงาน ควรมีการประเมินผลการ
ทางานของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารควรมีการวางแผนและ
การจัดการองค์กรที่มี ประสิทธิภาพ ควรมีการส่งเสริมให้ผู้ใช้งานสร้างความรู้ด้วยตนเองใน
การปฏิบัติใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ควรเพิ่มประสิทธิภาพของฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บหรือประมวลผลเพื่อรองรับผู้ใช้งานจานวนมากในเวลาเดียวกัน ควรประชาสัมพันธ์ให้
บุ ค ลากรทุ ก คนเข้ า ใช้ ง านอย่ า งทั่ ว ถึ ง ควรพั ฒ นาขั้ น ตอนการรั บ -ส่ ง เอกสารให้ เ ป็ น
อิเล็กทรอนิกสทั้งระบบ และควรพัฒนาระบบให้ปลอดภัยและมีความทันสมัย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศิริพร เนตรอนงค์ และคณะ (2557, 82) วรรธิดา พิชัยณรงค์สงคราม (2557, 90)
กุสุมาลย์ ประหา และ สุรีรัตน์ อินทร์หม้อ (2559, 349) วิโรจน์ เนียมแสง และชมภูนุช หุ่นนาค
(2561, 65 - 66) สุมาลี ถวายสินธุ์ และคณะ (2555, 28 - 29) ปิยะนุช แสงสาย และอภิรดา
สุทธิสานนท์ (2559, 63) ภภิศา อัมพรเวช และคณะ (2560, 97) ที่ได้มีการพัฒนาระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร
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นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย ระบบจะต้องสามารถแสดงผลผ่าน
ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาได้ ระบบการจัดการงานรับ-ส่งหนังสือจากหน่วยงาน
หนึ่งไปยังอีกหนวยงานหนึ่งได้ (กาหนดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์เอกสาร) ระบบสามารถจัดการ เพิ่ม
ลบ แก้ไข รายงาน เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ ระบบสามารถจัดลาดับความสาคัญเรงดวนในการ
รับ-สงเอกสารได้ ระบบสามารถค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ ระบบสามารถแจ้งสถานะเปิด
อ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ ระบบสามารถแจ้งเตือนข้อความบนมือถือ (SMS) หรืออีเมล์ได้
และการจัดทาคู่มือการใช้งาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโรจน์ เนียมแสง และชมภูนุช หุ่น
นาค (2561, 65 - 66) คนึงศรี นิลดี และธนดล ภูสีฤทธิ์ (2561, 299 - 300) ศิริพร เนตรอนงค์
และคณะ (2557, 82) สุมาลี ถวายสินธุ์ และคณะ (2555, 28 - 29) ได้มีการพัฒนาระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
ผลการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า การพัฒนาเป็นไปตามแนว
ทางการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมีการจัดทา
คู่มือการใช้งาน นอกจากนี้ระบบสามารถแจ้งเตือนข้อความผ่านอีเมล์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้งาน
สามารถรับการแจ้งเตือนเอกสารทันทีผ่านทางโทรศัพท์มือถือ แต่ระบบไม่สามารถแจ้งเตือน
ทาง SMS เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณ อย่างไรก็ตามระบบไม่สามารถแจ้ง
สถานะเปิดอ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ คนึงศรี นิลดี และธนดล
ภูสีฤทธิ์ (2561, 299 - 300)เนื่องจากระบบที่พัฒนามีการปรับปรุงรูปแบบของการปกป้อง
สิทธิมนุษยชนในขั้นตอนของการแสดงสถานะเปิดอ่านเอกสารอิเล็ กทรอนิกส์ของผู้ใช้งาน
นอกจากนี้ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 63 เกณฑ์ด้วยวิธี
ทดสอบ Black box พบว่า ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ทั้งหมด สอดคล้องกับงานวิจัยของ (วิจติ รา
โพธิส าร และคณะ, 2560, 59; Aljumaily et al., 2014, 181) โดยการทดสอบนี้จะช่วยให้
ตรวจสอบความถูกต้องของระบบโดยผู้ทดสอบไม่จาเป็นจะต้องตรวจสอบโค้ด (code) หรือ
โครงสร้างของการเขียนโปรแกรม แต่จาเป็นต้องกาหนดขอบเขต ความต้องการของระบบไว้
ผลการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลการให้ บ ริ ก ารของระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (xˉ = 4.22, S.D = 0.48) ทั้งนี้เนื่องจาก
การให้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
มากขึ้น สามารถลดขั้นตอนการค้นหาเอกสารราชการ สามารถลดปริมาณการสาเนาเอกสาร
ราชการทาให้ลดค่าใช้จา่ ยในการจัดซือ้ วัสดุ เช่ น กระดาษ ตลั บ หมึ ก เป็ น ต้ น สอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของ Balogun and other (2019, 715) ที่กล่าวว่า การค้นหาข้อมู ล การเข้าถึง ความ
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น่าเชื่อถือ และการลดค่าใช้จ่าย เป็นปัจจัยสาคัญของการยอมรับการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็ กทรอนิกส์ นอกจากนี้ สอดคล้องกับงานวิ จั ย Ender (2007, 61) ได้เปลี่ยนจากการใช้
กระดาษเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดโรงพยาบาล โดยมีการใช้เทคโนโลยี สแกน
กระดาษที่ทันสมัยทาให้คุณภาพของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สแกนดีและเร็วกว่าเดิม นอกจากนี้
ผลการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์พบว่าปริมาณของการยืมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น แต่
ระยะเวลาในการให้บริการลดลงส่งผลให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับ
ชนิตรา เลาะห์มิน และคณะ (2558, 425) โดยระดับความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารบรรณ
อิ เล็ กทรอนิ กส์ ของบุ คลากรมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ราชนคริ นทร์ โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก
(xˉ = 4.09) ซึ่งศึกษารายด้านประกอบด้วย ด้านคุณภาพของระบบ ด้านคุณภาพของสารสนเทศ
และด้านประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งานระบบ กุสุมาลย์ ประหา และ สุรรี ัตน์ อินทร์หม้อ (2559,
347) โดยข้ อที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ การส่ ง / การเวี ยนเอกสาร ส่ ง ต่ อให้ ห น่ วยงาน
หรื อบุ คคลที่ เกี่ ยวข้ องมี ความรวดเร็ วและถู กต้ อง รองลงมาคื อ ขั้ นตอนการใช้ งานระบบ
สารบรรณอิ เล็ กทรอนิ กส์ (การระบุ รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน) ไม่ ยุ่งยากซับซ้ อน อย่างไรก็ ตาม
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ คนึงศรี นิลดี และธนดล ภูสีฤทธิ์ (2561, 302) สิทธิชัย วรโชติ
กาจร และพัชราภรณ์ วรโชติกาจร (2561, 143) โดยมีประเด็นทดสอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอน
กระบวนการ ด้านเนื้อหา ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย และด้านความพึงพอใจต่อ
คุณภาพและการให้บริการ

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนีไ้ ด้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอขอบคุณกลุ่มผูร้ ่วม
ศึกษา คณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1 ผู้บริหารควรวางเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการผลักดันให้ใช้งานระบบสารบรรณ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ริ น ทร์ ใ นทุ ก ภาคส่ ว นในองค์ ก ร ทั้ ง เป้ า หมายใน
ด้านฮาร์ดแวร์ที่พร้อมในการรองรับการทางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เป้าหมายด้านซอร์ฟแวร์
มีการจัดการความถูกต้อง ความเสี่ยง ความรวดเร็ว และเป้าหมายด้านบุคลากรทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
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1.2 หน่วยงานสามารถนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ป ระโยชน์ใช้เชิง
พาณิชย์ โดยมหาวิท ยาลั ยจะต้องออกระเบียบในการเบิก จ่า ยงบประมาณตามระเบี ย บ
ราชการ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรั บระบบงานสารบรรณอิเล็ กทรอนิ กส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
2.2 ควรศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงในการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
2.3 ควรมี การวิจั ยปรั บปรุงและพัฒนาระบบงานสารบรรณอิ เล็ กทรอนิกส์ ให้ มี
ประสิทธิภาพและมี การประเมิ นผลการให้บริการระบบงานสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ อย่ าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือได้ (reliable) ความ
ถูกต้องแม่นยา (accurate) และความสมบูรณ์ครบถ้วน (complete) ตอบสนองความต้องการใช้
งานของผู้ใช้งานให้มากที่สุด
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