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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2) หาคุณภาพระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษากองคลังทหารช่าง 
กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ ระบบท่ีพัฒนาข้ึน แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  
แบบสอบถามจากผู้ใช้ระบบ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาได้มาด้วยวิธีการแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) จำนวน 234 
คน คือ บุคลากร   กองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี  สถิติท่ีใช้คือ ค่าเฉลี่ย ( X ) ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  ผลของการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษากองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง 
ค่ายภาณุรังษี ซ่ึงผลการประเมินระบบจากผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท่าน พบว่าเหมาะสมสามารถนำไปใช้งาน ผลของการ
ประเมินคุณภาพของระบบท่ีได้พัฒนาข้ึนได้รับการประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญด้วยเทคนิคการทดสอบแบบกล่องดำ 
(Black box testing) จำนวน 5 ด้าน พบว่าผลประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี  ( X = 4.30  S.D. = 0.02) และผลจาก
การศึกษาความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจในการใช้งานอยู่ในระดับมาก ( X = 4.27  S.D. = 0.01)  
คำสำคัญ: กองคลังทหารช่าง, สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ABSTRACT 

 The objectives of this study were 1) to develop the effectiveness of the electronic document 
flow system, 2) to discover the quality of the electronic document flow system, and 3) to study the 
satisfaction of the electronic document flow system’ users. The main tools of the developed system 
were interview and questionnaire from expertise and user. The group of purposive sampling (n=234) 
was applied worker from the case study. The statistics of the study were average, percentage, and 
standard deviation. The results showed that the effectiveness of the developed system from five side 
of Black Box Testing technique were evaluated. The average value of the evaluation test from 
expertise was X =4.30 S.D.=0.02. The satisfaction of users from the electronic document flow system 
fell in the level of excellent, which is value of X =4.27 S.D.=0.01.  
Keywords: Government organization, Electronic document flow system 

บทนำ 

  ในสังคมโลกในยุคปัจจุบันข่าวสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีการพัฒนาและมีความ
เจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว และยังมีบทบาทสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวันของคนในสังคมทำให้มีการคิดค้นพัฒนา
สิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ซ่ึงเป็นการเสริมปัจจัยพ้ืนฐานในการใช้ชีวิตเป็นอย่างดีประกอบกับ
เทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้มีการติดต่อสื่อสารมีความสะดวกมากขึ้น ช่วยให้การเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารมีความรวดเร็ว 
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ส่งผลให้การศึกษาหาข้อมูลและการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เป็นเพียงแต่ปลายนิ้วสัมผัสโดยอาศัยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(Internet) ทำให้เกิดการสร้างกลุ่มหรือชุมชนบนเครือข่ายข้ึน และผู้คนสามารถติดต่อสัมพันธ์กัน ผ่านจอคอมพิวเตอร์
มากย่ิงข้ึน ข้อมูลข่าวสารจึงกลายเป็นกุญแจสำคัญไปสู่อำนาจความม่ันคง ของประเทศ และเป็นกุญแจท่ีจะนำไปสู่
ข่าวสารท่ีเป็นความรู้  (หาญศึก เล็บครุฑ และปรัชญนันท์ นิลสุข, 2553, น.1) ซ่ึงในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
หน่วยงานราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เกิดความสะดวกในการจัดระบบเอกสารของ
หน่วยงานประกอบกับกองบังคับการกองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง ซ่ึงเป็นจุดเชื่อมต่อประสานงานระหว่างแผนกต่าง 
ๆ ในกองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่างท่ีจะจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ให้กับส่วนราชการเพ่ือประงานในการดำเนินงานตาม
เอกสารให้บรรลุวัตถุประสงค์และถือปฏิบัติ เนื่องด้วยระบบงานสารบรรณของกองบังคับการกองคลังทหารช่าง กรมการ
ทหารช่างในปัจจุบัน ได้ใช้วิธีการสำเนาเอกสารเพ่ือส่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการ
จัดเตรียม เอกสารเพ่ือส่งไปยังแผนกต่าง ๆ ซ่ึงบางเอกสารเป็นเอกสารที่มีความเร่งด่วนและมีชั้นความลับไม่สามารให้
บุคคลอ่ืนรับรู้ได้  ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาการจัดส่งเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มศึกษา
จาก ระบบการจัดส่งเอกสารไปยังแผนกต่าง ๆ อาจจะมีความล่าช้า และต้องจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเพ่ือเป็นหลักฐานทาง
ราชการ ซ่ึงเอกสารเหล่านี้ได้เพ่ิมจำนวนมากขึ้นทุกครั้งทำให้ยากต่อการค้นหา นอกจากน้ียังพบปัญหาการใช้เอกสาร
ร่วมกันภายในหน่วยงาน โดยจะมีการควบคุมประเภทของเอกสารต่าง ๆ และรวมไปถึงความปลอดภัยของเอกสารอีกด้วย 
(วิโรจน์ ย้ิมขลิบ และปิยวรรณ สีเชียง, 2555, น.2)  ผู้วิจัยได้ศึกษาเพิ่มเติมโดยทำการสัมภาษณ์บุคคลากรในหน่วยงานถึง
การส่งเอกสารหรือหนังสือราชการโดยใช้แบบสอบถามแบบไม่มีโครงสร้างสำหรับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองคลังทหาร
ช่าง กรมการทหารช่าง จำนวน 30 คน คัดเลือกสัมภาษณ์พบปัญหาด้วยวิธีการแบบตามสะดวก (Convenience) พบว่า 
การรับ – ส่งเอกสารล่าช้า เกิดการสูญหายระหว่างการส่ง สืบค้นเอกสารได้ยาก และสิ้นเปลืองกระดาษ ผู้ใช้ระบบ
ต้องการให้มีความรวดเร็วในการรับส่งเอกสาร รู้ถึงสถานะการรับส่งเอกสารของบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับเอกสาร สืบค้น
เอกสารได้ง่าย และลดการใช้กระดาษ    

ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบโดยเลือกใช้ เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ คือ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำ 4 GBและมีความมีพ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมูล 1 TB ระบบปฏิบัติการ Microsoft windows 10 ใช้
ภาษา PHP และใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูล ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เนื่องจากเป็นทรัพยากรที่มีในองค์กรสามารถใช้ได้
โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ  ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพ่ือใช้เป็นระบบท่ีสามารถแก้ปัญหา
ข้างต้นของหน่วยงานได้และยังช่วยในเรื่องอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านสารบัญ ท้ังนี้ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้นจะช่วยให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพในด้านของการรับ - ส่งเอกสาร การ
ค้นหาข้อมูล การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลกรณีท่ีเป็นชั้นความลับ และเพ่ิมความรวดเร็วในการได้รับเอกสารหรือหนังสือ    
นั้น ๆ เพ่ือท่ีจะสามารถดำเนินการปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นตามเวลาท่ีกำหนด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษากองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี 
 2. เพ่ือหาคุณภาพระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษากองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่าย
ภาณุรังษี 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษากองคลังทหารช่าง กรมการ
ทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี    

วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ บุคคลากรกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ซ่ึงมีจำนวน 631 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรกองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ท่ีใช้

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษากองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี มีจำนวน 234 คน  
ผู้วิจัยได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิดตารางสูตรของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ท่ี
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กำหนดให้สัดส่วนของลักษณะท่ีสนใจเท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อม่ัน 95%  
สามารถคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับประชากรท่ีมีขนาดเล็กได้ตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้มีความ
จำเป็นในการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) จึงเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง และเคร่ืองมือท่ีใช้เก็บ

ข้อมูล 
  1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษากองคลังทหารช่าง กรมการ
ทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี 

2. เครื่องมือท่ีใช้เก็บข้อมูล คือ 1) แบบประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC)  2) แบบประเมินคุณภาพ  3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจ 
 การดำเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ได้ดำเนินงานตามข้ันตอน (System development Life Cycle : SDLC) 6 ขั้นตอน (วรัชยา 
วงศ์เมสสิยาห์, 2554) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผนระบบ เป็นข้ันตอนแรกสุดของการพัฒนาระบบในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยต้องทำความเข้าใจ
ปัญหาของระบบเดิม หาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนของระบบเดิม ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ และรวบรวมความ
ต้องการของผู้ใช้ โดยผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เพ่ือหาแนวทางของระบบใหม่ท่ีจะตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ และสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับหน่วยงานได้ ซ่ึงในข้ันตอนน้ีผู้วิจัยได้ทำการศึกษาการพัฒนาระบบ
ด้วยฮาร์แวร์และซอฟต์แวร์ท่ีผู้วิจัยมีอยู่ ณ ขณะนั้น ซ่ึงสามารถทำการพัฒนาระบบต่อได้  

ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ระบบ ในข้ันตอนนี้จะทำการการศึกษาการทำงานของระบบงานเดิม และผู้ใช้ระบบ
ต้องการให้มีการเปล่ียนแปลงอย่างไร หรือต้องการให้ระบบใหม่ทำอะไรได้บ้าง โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จาก
การใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างของบุคลากรในหน่วยงานกองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง เพ่ือนำสรุปความ
ต้องการของผู้ใช้ระบบ 

หลักการพัฒนาระบบ 
1. การวางแผนระบบ ทำความเข้าใจปัญหา  
2. วิเคราะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. การสร้างระบบและพัฒนาระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
6. การประเมินผล 

คุณสมบัติของระบบ 
1. กำหนดสิทธิการเข้าใช้ระบบ ของผู้ใช้ระบบ  
2. แจ้งเอกสารเข้าใหม่ 
3. ตรวจสอบการเข้าใช้ระบบในการดาวน์โหลด
ไฟล์เอกสาร 
4. มีความปลอดภัยของระบบ 
 

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษากองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี 

คุณภาพ  ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
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  ขั้นตอนท่ี 3 การออกแบบระบบ เป็นการออกแบบระบบใหม่ โดยมีการกำหนดหน้าต่าง ๆ ของระบบ, กำหนด
ข้อมูลเข้า – ออกของระบบ, กำหนดผู้ใช้และสิทธิการเข้าถึงข้อมูล โดยผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้คือ การได้ระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ จากข้อมูลในข้ันตอนการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 

ภาพท่ี 2 การออกแบบระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

จากภาพท่ี 2 ผู้วิจัยได้ดำเนินการสรุปผลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานใน กองคลังทหารช่าง กรมการ
ทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี และได้ดำเนินการออกแบบระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา กองคลังทหารช่าง 
กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี โดยเร่ิมจากผู้ใช้ระบบสามารถใช้ระบบในการรับ - ส่งเอกสาร สามารถรับเอกสารได้โดย
การดาวน์โหลด สามารถตรวจสอบประวัติการใช้ระบบของบุคคลท่ีเราได้ส่งเอกสารไปให้ สามารถค้นหาเอกสารได้ตาม
คำค้นต่าง ๆ และมีการรายงานผลในการ รับ – ส่งเอกสารตามชนิดของไฟล์ต้นทางท่ีส่งไป ซ่ึงจะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้ใน
ฐานข้อมูล 
  ขั้นตอนท่ี 4 การสร้างระบบและพัฒนาระบบ ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยดำเนินการสร้างส่วนประกอบ  แต่ละส่วนของ
ระบบโดยเร่ิมเขียนโปรแกรมโดยใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำ 4 GB และมีพ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมูล 1 TB และพัฒนา
บนระบบปฏิบัติการ Microsoft windows 10 ใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูล ซ่ึง
ผู้วิจัยได้พัฒนาการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบและฐานข้อมูลจากข้อมูลต่าง ๆ ของระบบ โดยได้เขียนโปรแกรมตามข้อมูล
ท่ีได้จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เพ่ือให้ได้โปรแกรมท่ีทำงานของระบบใหม่ คู่มือการใช้งาน และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบใหม่ ท่ีเสร็จสมบูรณ์พร้อมนำไปดำเนินการข้ันตอนต่อไปคือการทดสอบระบบ 
 ขั้นตอนท่ี 5 การทดสอบระบบ ผู้วิจัยนำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้พัฒนาขึ้นในข้ันตอนของการ
สร้างหรือการพัฒนาระบบมาติดต้ังเพ่ือใช้ทำงานจริง โดยนำกลุ่มตัวอย่างท่ีได้มาด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจงมาทำการ
ทดสอบระบบ 
 ขั้นตอนท่ี 6 การประเมินผล เป็นข้ันตอนการประเมินว่าระบบท่ีผ่านการทดสอบแล้ว เหมาะสมที่จะนำไปใช้งาน
ได้หรือไม่   
 ขอบเขตของการวิจัย 

ในการวจิัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบสามารถทำงานได้ดังน้ี 
 1. ลงเลขที่หนังสือได้ 
 2. โหลดข้อมูลหรือเอกสารลงคอมพิวเตอร์ได้ 
 3. แจ้งรายชื่อผู้เข้าใช้ระบบ พร้อมระบุเวลา และวันท่ี 
 4. สามารถส่งเอกสารให้ผู้ใช้ระบบได้ 
 5. การค้นหาเอกสารหรือหนังสือราชการ โดยใช้คำค้นต่าง ๆ หรือ Keyword 

ผู้ใช้ระบบ 

ฐานข้อมูล 

รายงานผล 

ความสามารถของระบบ 
การรับ - ส่งเอกสาร 

การค้นหา 

การดาวน์โหลดเอกสาร 

ประวัติการใช้ระบบ 

จอแสดงผล 

E W PDF P JPG 
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ผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ไว้ดังน้ี 
 1. ผลของการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษากองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี 
 1.1 ผลการพัฒนาหน้าจอเริ่มต้นของการเข้าสู่ระบบสารบรรณเล็กทรอนิกส์ 
 

 
 

ภาพที่ 3  หน้า login เข้าสู่ระบบ 
 

 จากภาพท่ี 3 แสดงถึงหน้า login ท่ีจะเข้าสู่ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษากองคลัง  ทหารช่าง 
กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังสี 

 
   1.2 ผลการพัฒนาหน้าจอหลักของการใช้งานระบบสารบรรณเล็กทรอนิกส์ 
 

 
 

ภาพท่ี 4 หน้าหลักของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

  จากภาพท่ี 4 แสดงถึงหน้าจอหลัก ประกอบไปด้วยเมนูหน้าหลัก งานสารบรรณ ออกจากระบบ ซ่ึงเม่ือเลือกท่ี
ปุ่มหน้าหลักจะปรากฎการแจ้งเอกสารเข้าใหม่ในระบบ  
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1.3 ผลการพัฒนาหน้าจอแสดงเอกสารขาเข้าระบบสารบรรณเล็กทรอนิกส์ 
 

 
 

ภาพท่ี 5 หน้าจอแสดงผลเอกสารขาเข้าของระบบงานสารบรรณ 
 

 
 

ภาพท่ี 6 หน้าจอแสดงผลรายละเอียดเอกสารขาข้าวของระบบงานสารบรรณ 
 

   จากภาพท่ี 5 แสดงผลของเอกสารขาเข้าของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษากองคลัง  ทหารช่าง 
กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ของผู้ใช้ระบบ และแสดงรายละเอียดของเอกสารเบื้องต้น ดังภาพที่ 6 โดยเลือกท่ี
ไอคอน         และในหน้าจอแสดงผลรายละเอียดนี้จะสามารถให้ผู้ใช้ระบบดาวน์โหลดเอกสารได้ 
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 1.4 ผลการพัฒนาหน้าจอแสดงผลเอกสารขาออกระบบสารบรรณเล็กทรอนิกส์ 
 

 
 

ภาพท่ี 7 หน้าจอแสดงผลเอกสารขาออกของระบบงานสารบรรณ 
 

   จากภาพที่ 7 จะแสดงถึงข้อมูลท่ีผู้ใช้ระบบมีการส่งออกไปยังสมาชิกหรือเจ้าหน้าท่ีต่าง ๆ และยังสามารถ
เรียกดูรายละเอียดของเอกสารท่ีได้ทำการส่งไปแล้ว พร้อมท้ังยังสามารถแก้ไขข้อมูลของเอกสารที่ได้ส่งไปแล้ว โดยท่ีเลขท่ี
เอกสารยังคงเดิม ซ่ึงไอคอนต่าง ๆ มีดังนี้   
 
            หมายถึง การดาวนโ์หลดข้อมูล    หมายถึง ต้องการส่งเอกสารออก  

            หมายถึง ประวัติการดาวน์โหลด    หมายถึง ต้องการลบเอกสารตามท่ีเลือกไว้ 

 หมายถึง การแก้ไขข้อมูลของเอกสารท่ีได้ส่งออกไปแล้ว 
 
 1.5 ผลการพัฒนาหน้าจอแสดงประวัติการดาวน์โหลดเอกสารระบบสารบรรณเล็กทรอนิกส์ 
 

 

ภาพที่ 8 ประวัติการดาวน์โหลดเอกสาร 
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   จากภาพท่ี 8 เม่ือผู้ใช้ระบบต้องการทราบประวัติการดาวน์โหลดเอกสาร จะต้องเลือกท่ีไอคอน         ตาม
ภาพท่ี 7 แล้วหน้าจอแสดงประวัติการดาวน์โหลดเอกสารหรือผู้ท่ีรับเอกสาร ให้ผู้ท่ีทำการส่งเอกสารได้ทราบว่าได้รับ
เอกสารเพ่ือนำไปดำเนินการเรียบร้อย 
 

1.6 ผลการพัฒนาหน้าจอแสดงการส่งเอกสารออกระบบสารบรรณเล็กทรอนิกส์ 
 

 
 

ภาพที่ 9 การส่งเอกสารออก 
 

     จากภาพท่ี 9 เป็นหน้าสำหรับกรอกรายละเอียดของเอกสารขาออก เม่ือผู้ใช้ระบบต้องการจะส่งเอกสาร ให้
เลือกรายการเอกสารขาออก จากหัวข้องานสารบรรณ และเลือกท่ีไอคอน                 ซ่ึงจะอยู่ในภาพท่ี 7  
 
 2. ผลของการหาคุณภาพระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษากองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง    
ค่ายภาณุรังษี 
    2.1 จากข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 234 คน ซ่ึงแบ่งตามลักษณะเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ ผู้วิจัยพบว่าเพศชาย มีจำนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 63.25 เพศหญิง มีจำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 36.75 
แบ่งตามช่วงอายุผู้วิจัยพบว่า ช่วงอายุ 19 – 25 ปี มีจำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ช่วงอายุ 26 – 40 ปี มีจำนวน 
101 คน คิดเป็นร้อยละ 43.16 ช่วงอายุ 41 – 60 ปี มีจำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 40.17 แบ่งเป็นระดับการศึกษา 
ผู้วิจัยพบว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 39.32 ปริญญาตรี มีจำนวน 140 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.83 สูงกว่าปริญญาตรี มีจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.85 และแบ่งตามอาชีพ ผู้วิจัยพบว่า รับราชการ มี
จำนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 64.96 ลูกจ้าง มีจำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25  พนักงานราชการ มีจำนวน 51 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.79 
   2.2 ผลการประเมินคุณภาพของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์กรณีศึกษากองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง 
ค่ายภาณุรังษี จากผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท่าน  ผู้วิจัยสรุปได้ว่าผลการประเมินคุณภาพของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยเทคนิคการทดสอบแบบกล่องดำ (Black box testing) จำนวน 5 ด้าน พบว่าผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
( X = 4.30  S.D.= 0.02) ซ่ึงพบว่าด้านเหมาะสมของระบบอยู่ในระดับดี ( X =4.33  S.D.= 0.29) ด้านความถูกต้องของ
ระบบอยู่ในระดับดีมาก ( X =4.50  S.D.= 0.29) ด้านความสะดวกในการใช้งานของระบบอยู่ในระดับดี ( X =3.92  
S.D.= 0.29) ด้านการทำงานของระบบมีความรวดเร็วอยู่ในระดับดี ( X =4.42  S.D.= 0.33) ด้านความปลอดภัยของ
ระบบอยู่ในระดับดี ( X =4.33  S.D.= 0.29) 
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 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรณีศึกษากองคลังทหารช่าง กรมการทหาร
ช่าง ค่ายภาณุรังษี จากกลุ่มทดลอง จำนวน 234 คน พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมาก ( X = 4.27  S.D. = 
0.01) ซ่ึงด้านความสามารถของระบบอยู่ในระดับพอใจมาก ( X = 4.29  S.D. = 0.07) ด้านความสวยงามของระบบอยู่ใน
ระดับพอใจมาก ( X = 4.25  S.D. = 0.05) 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลของการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษากองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่าย
ภาณุรังษี ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบตามข้ันตอนของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 6 
ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนระบบ 2) การวิเคราะห์ระบบ 3) การออกแบบระบบ 4) การสร้างและพัฒนาระบบ 5) การ
ทดสอบระบบบ 6) การประเมินผล ซ่ึงผลการประเมินระบบจากผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท่าน พบว่าเหมาะสมสามารถนำไปใช้
งานอีกท้ังยังสามารถขยายพ้ืนท่ีในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือรองรับการทำงานในอนาคต 

2. ผลของการศึกษาการพัฒนาเพ่ือหาคุณภาพของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
จากการประเมินคุณภาพด้วยเทคนิคการทดสอบแบบกล่องดำ (Black box testing) จำนวน 5 ด้าน คือ 1.) ด้าน
เหมาะสมของระบบ, 2.) ด้านความถูกต้องของระบบ, 3.) ด้านความสะดวกในการใช้งานของระบบ, 4.) ด้านการทำงาน
ของระบบมีความรวดเร็ว และ 5.) ด้านความปลอดภัยของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษากองคลังทหาร
ช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับดี  สอดคล้องกับ พงศ์กร จันทราช (2559, น. 211-212) 
ท่ีได้ศึกษาการพัฒนาระบบรับ ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าจากการประเมินคุณภาพของระบบ โดยกลุ่มตัวอย่างพระสงฆ์จำนวน 167 รูป พบว่าคุณภาพใน
การทำงานของระบบอยู่ในระดับมาก ช่วยให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเอกสารของสำนักพระพุทธศาสนาและ
คณะสงฆ์มีคุณภาพ โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ส่วนระบบรับเอกสารมีค่าเฉลี่ย 4.36 รองลงมาคือ 
ส่วนระบบส่งเอกสารมีค่าเฉล่ีย 4.30 ส่วนแสดงผลและการจัดการข้อมูลมีค่าเฉลี่ย 4.28 โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 4.31 ซ่ึงมี
คุณภาพระดับมาก ตรงกันกับ การะเกศ จันณะคำ (2560, น.51-52) ท่ีได้ศึกษาการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา พบว่าระบบช่วยให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพมากข้ึนในเร่ืองการออกเลขการ รับ - ส่ง หนังสือ
อัตโนมัติ การค้นหาเอกสารได้สะดวกรวดเร็ว ช่วยในการเก็บไฟล์เอกสาร ลดการใช้กระดาษ ประหยัดค่าใช้จ่าย และลด
ขั้นตอนการลงทะเบียนด้วยสมุดคุม  

3. ผลของการศึกษาความพึงพอใจของการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา กองคลัง  
ทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับมากสามารถ
นำไปใช้งานได้ สอดคล้องกับ วิโรจน์ ย้ิมขลิบ และปิยวรรณ สีเชียง (2555, น.107) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจสำหรับการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คือ ด้านประสิทธาพของระบบ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านระบบประกันคุณภาพ และด้านการบริหารจัดการ โดยมีความพึงพอใจสำหรับการใช้งานอยู่ในระดับมาก ผลการ
วิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ด้วยการทดสอบค่าสถิติที ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ระหว่างกลุ่มท่ี
ต้องการเอกสารตัวจริง และไม่ต้องการเอกสารตัวจริง ตรงกันกับ กนิษฐา สุวรรณสินธุ์ (2558, น.17-20) ท่ีได้ศึกษาปัจจัย
ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าท่ีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสังกัด
ส่วนกลาง พบว่าระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบสารบรรณอิเกทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านคุณภาพการ
ใช้งานมีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ท่ี 3.91 ด้านรองลงมาคือ ด้านข้ันตอนกระบวนการมีความพึงพอใจ
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.89 ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยมีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.54 ด้าน
การจัดการเอกสารมีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.44 ซ่ึงสรุปโดยรวมทุกด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.69 และมี
ความพึงพอใจในระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะ 

      จากการทดลองใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษากองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี 
ทำการพัฒนาและทดลองในครั้งนี้พบว่าเป็นท่ีพอใจสำหรับผู้ใช้งานหากมีผู้สนใจในระบบน้ีก็สามารถนำไปพัฒนาให้มีการ
รักษาความปลอดภัยสูงข้ึน และสามารถนำระบบน้ีไปประยุกต์ใช้งานกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนได้ หรืออาจจะขยาย
ฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลบนคลาวด์ได้  
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