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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1)เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณ กลุ่มเครือข่าย

สถานศึกษาที่ 6 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และ 2)เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบงาน

ธุรการด้านงานสารบรรณ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ที่พัฒนา

ขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบคือภาษา PHPMyAdmin และระบบจัดการฐานข้อมูลใช้ MySQL โดยใช้แบบประเมินเพื่อ

ประเมินประสิทธิภาพของระบบ 4 ด้าน คือ 1) ด้านการติดต่อระหว่างระบบกับผู้ใช้ 2) ด้านการประมวลผลของระบบ  

3) ด้านสิทธิ์และความปลอดภัยของระบบ 4) ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มีขอบเขตและหน้าที่ของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ครู และผู้ดูแลระบบ ซึ่งการท�างานของระบบเป็นไปตามหน้าที่และสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มได้ตามขอบเขตที่

ก�าหนด  2) ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 คน พบว่า ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 

มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.64 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.09 และผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้ใช้งาน

จ�านวน 9 คน พบว่า ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.84 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.06

ค�าส�าคัญ: งานธุรการ สารบรรณ ระบบฐานข้อมูล ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

Abstract
 The research aimed to develop the information system of the clerical work  for the document work 

in the school network group 6 under the jurisdiction of the Office of Ubon Ratchathani Primary Education 

Service Area 3 and to evaluate the efficiency of the system in the study. The research instruments were 

PHPMyAdmin and the database system using MySQL. The evaluation form was used in four aspects:  com-

munication between the system and users, the system processing, the system security, and satisfaction of 

the system users. Statistics used in data analysis were arithmetic mean and standard deviation. 

 The research findings were as follows.  

 1) The clerical work system for  the document administration of the network under study was  

divided into four groups: administrators, general administrative staff, teachers and system keepers.   
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2) The system as evaluated by five experts for its efficiency revealed that the system was efficient at the 

highest level; its arithmetic mean was equivalent to 4.64 and standard deviation was equivalent to 0.09.  

The system as evaluated by nine users showed that it was efficient at the highest level; its arithmetic mean 

was 4.84 and its standard deviation was equivalent to 0.06. 
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บทน�า

 งานธุรการนับว่าเป็นงานท่ีส�าคัญยิ่งงานหนึ่งใน

งานบริหารสถานศึกษา เป็นงานท่ีจะช่วยสนับสนุนงาน 

อื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การที่จะบริหารงานธุรการ

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้น้ัน จะต้องมีการพัฒนาระบบ

งานธุรการให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว น�าเอาเทคโนโลยีใหม่ 

ๆ มาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

จะท�าให้การด�าเนินงานมีความถูกต้อง รวดเร็วและแม่นย�า

ได้นั้น จ�าเป็นต้องมีการน�าเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย 

ในการด�าเนินงานธุรการได้แก่ การพิมพ์เอกสาร จัดท�า

หนังสือราชการได้อย่างรวดเร็ว เอกสารที่เคยจัดท�ามาแล้ว

ก็สามารถเรียกแฟ้มข้อมูลของเอกสารเรื่องเดิมมาปรับปรุง

แก้ไขเป็นเอกสารใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้เกิด

ความรวดเร็วในการด�าเนินงานธุรการได้ (ค�าเสน สีน�้าค�า 

2555)

 สภาพปัจจุบันงานธุรการด้านงานสารบรรณของ

กลุม่เครอืข่ายสถานศกึษาที ่6 ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พบว่าบุคลากรที่รับผิด

ชอบงานธรุการต้องรบัภาระด้านการสอนด้วย ท�าให้การจดั

ท�าหนังสือราชการ การรับการส่งหนังสือราชการ การเก็บ

และการยืมหนังสือราชการ และการท�าลายหนังสือไม่เป็น

ระบบ ขาดแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน การรับหนังสือบางครั้งลง

ทะเบียนรับไม่เป็นปัจจุบัน น�าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา

สั่งการล่าช้า ท�าให้ขาดความคล่องตัวในการด�าเนินการต่อ 

ด้านการส่งหนังสือราชการมีการส่งผิดพลาด การจัดท�า

หนังสือราชการ หรือเอกสารส่งออกไม่ตรงกับหน่วยงานที่

ต้องการส่ง ท�าให้เสยีเวลา ซึง่ท�าให้เกดิความล่าช้าในการส่ง

หนงัสอืออก การเกบ็รกัษาหนงัสอืราชการมปัีญหาอย่างมาก 

เพราะต้องเก็บในแฟ้มหรือตู้เอกสาร ไม่มีระบบการจัดเก็บ

เอกสารทีด่เีกดิปัญหาในการสบืค้นหนงัสอื หรอืการตดิตาม

งานของผู้บริหาร ไม่สามารถตอบได้ว่าเรื่องนั้นๆ ใครรับผิด

ชอบหรือได้ด�าเนินการจัดท�า หรือรายงานหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องหรือยัง ด้านการท�าลายหนังสือโรงเรียนไม่มีการ

วางแผนหรือก�าหนดแนวปฏิบัติในการท�าลายหนังสือ 

มาก่อน มีหนังสือที่ไม่จ�าเป็นอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานธุรการ

มาก

 จากปัญหาและข้อบกพร่องดังกล่าว ผู ้วิจัย 

ในฐานะผู ้รับผิดชอบงานธุรการด้านสารบรรณ จึงได้

ตระหนกัถงึการจดัหานวตักรรมส�าเรจ็รปูทีม่ใีห้ใช้ในองค์กร

โดยทัว่ไป และมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาเพือ่พฒันาระบบงาน

ธรุการด้านงานสารบรรณของกลุม่เครอืข่ายสถานศกึษาที ่6 

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 

3 ให้เกิดความถูกต้องรวดเร็ว มีระบบสะดวกใช้งาน และ

เป็นปัจจุบัน ท�าให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารด้านการ

จัดการศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นข้อสนเทศ

ส�าหรับหน่วยงานและโรงเรียนอื่น ๆ ให้สามารถน�าไป

ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศได้ อันจะส่งผลให้

หน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศระบบ

งานธุรการด้านงานสารบรรณ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 

ที ่6 ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี 

เขต 3 

 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบงานธุรการ

ด้านงานสารบรรณ กลุ่มเครอืข่ายสถานศึกษาที ่6 ส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาและวิจัยเพื่อประเมิน

ประสทิธภิาพระบบงานธรุการด้านงานสารบรรณ กลุม่เครอื

ข่ายสถานศึกษาที่ 6 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
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ศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่

หรือมีความเกี่ยวข้องกับงานธุรการด้านงานสารบรรณใน

โรงเรียน 13 โรงเรียน

 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุม่ตวัอย่างเป็นผูใ้ช้ระบบ ได้แก่ ผูเ้ชีย่วชาญด้าน

คอมพิวเตอร์จ�านวน 5 คน ผู้ใช้งานระบบจ�านวน 9 คน จาก

ผู้ใช้งาน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ธุรการ และ

บคุลากรครู โดยวธิกีารสุม่อย่างง่ายจากโรงเรยีนในกลุม่เครอื

ข่ายสถานศึกษาที่ 6 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา

 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ระดับผู้เข้าถึงรายงานตาม

ต�าแหน่งหน้าที่ ระบบงานธุรการ กิจกรรมงานสารบรรณ ที่

เป ็นไปตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว ่าด ้วยงาน

สารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  

 ตัวแปรอิสระ ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บในระบบ 

ได้แก่ ข้อมูลบุคลากร ระดับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้แต่ละ

ระดับ วิธีการออกเลขสารบรรณ การล�าดับและการจัดเก็บ

เอกสาร ทะเบยีนหนงัสอื ข้ันตอนการอนมุตัแิละการส่งออก

หนงัสอืราชการ ข้อมลูการออกหนงัสอืและการลงรบัหนงัสอื

ราชการ ชนิดและข้อมูลของหนังสือราชการแต่ละฉบับ 

ปฏิทินกิจกรรม 

 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ระบบงานธุรการด้านงาน

สารบรรณ กลุม่เครอืข่ายสถานศกึษาที ่6 ส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และ  

2) ประสิทธิภาพระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณโดย 

ผู้ทดลองใช้ระบบ

 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ อาศัยวงจรการพัฒนา

ระบบ (System Development Life Cycle) แบ่งเป็น 5 

ระยะ ดังนี้

 ระยะที่ 1 การวางแผนโครงงาน ศึกษาข้อมูลจาก

ภาคสนาม โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Inter-

view) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับครู เจ้า

หน้าที่ธุรการ ผู้บริหารของโรงเรียน ก�าหนดวัตถุประสงค์

ของระบบควบคู่กับการใช้โมเดลก้างปลาเพื่อหาความเส่ียง 

และกิจกรรมรวมถึงเอกสารของงานธุรการและสารบรรณ 

ที่จะสามารถน�าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยแก้ไข

ป้องกันความเสี่ยงได้ 

 ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการ

กิจกรรม เป็นการวิเคราะห์ระบบที่มีการน�าเทคโนโลยีทาง

ด้านอินเทอร์เน็ตประยุกต์ร่วมกับระบบงานสารสนเทศ ผล

ที่ได้คือ เว็บเบส หรือเว็บแอพพลิเคชั่น ได้ผลการวิเคราะห์ 

4 ด้านดังนี้ 1) ด้านกิจกรรมของระบบงานธุรการและงาน

สารบรรณ ของเจ้าหน้าที่และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

กิจกรรม ได้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบงานและ 

ขัน้ตอนงานในโปรแกรมย่อยภายในระบบ 2) ด้านข้อมลูพืน้

ฐาน ข้อมูลและเครือข่ายความสัมพันธ์ของโรงเรียน ข้อมูล

โครงสร้างการบรหิารงานธรุการ 3) ด้านหน้าทีข่องเจ้าหน้าที่ 

ผู้บริหาร และครู แยกตามโรงเรียน 13 โรงในกลุ่มเครือข่าย

สถานศกึษาที ่6 ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

อุบลราชธานี เขต 3 4) ด้านรูปแบบเอกสารรายงาน ระดับ

การใช้ภาษา การส่ือสาร ค�าศัพท์ของเอกสารรายงานต่อ 

ผู้ใช้สารสนเทศแต่ละระดับ เอกสารภายในและภายนอก

ระบบงาน เอกสารทะเบียนควบคุมกิจกรรม

 ระยะที่ 3 การออกแบบระบบ แบ่งการออกแบบ

ไว้ 2 ส่วน คือ ส่วนของการไหลข้อมูล (Data Flow) ของ

แต่ละกิจกรรม (Process) และส่วนโครงสร้างข้อมูลและ

ความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมูล

 1. การจ�าลองการไหลของข้อมูลของแต่ละ

กิจกรรมอธิบายผ่าน แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow 

Diagram) โดยอาศัยผลจากการวิเคราะห์ 4 ด้านของระยะ

ที ่2 ท�าให้ระบบงานธรุการด้านงานสารบรรณ แบ่งส่วนย่อย

ออกเป็น 4 ระบบด้วยกัน 1) การเข้าถึงข้อมูล เจ้าหน้าท่ี

ธุรการโรงเรียนหรือครูผู้รับผิดชอบงานธุรการโรงเรียน เข้า

ถึงข้อมูลหนังสือราชการเพื่อใช้ในโรงเรียน และส่งหนังสือ

ราชการระหว่างโรงเรียน 2) การจัดการฐานข้อมูล ผู้ดูแล

ระบบ การเพิ่มข้อมูลและก�าหนดผู้ใช้งานในระบบ การ

ส�ารองข้อมูล 3) การเรียกดูและการสืบค้นข้อมูล ผู้บริหาร

และบุคลากร สามารถเรียกดูและสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 

4) สารสนเทศ ผู้บรหิาร เรยีกด ูสืบค้น อนมุตัหินงัสือราชการ

ที่เกี่ยวข้องของโรงเรียน

 ผูใ้ช้ระบบแต่ละระดบัสามารถเข้าถงึข้อมลูภายใน

ระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณ กลุ่มเครือข่ายสถาน

ศึกษาที่ 6 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 3 ดังแสดงในภาพที่ 1
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ธุรการโรงเรียนหรือครูผู้รับผิดชอบงานธุรการโรงเรียน เข้าถึง
ข้อมูลหนังสือราชการเพ่ือใช้ในโรงเรียน และส่งหนังสือ
ราชการระหว่างโรงเรียน 2) การจัดการฐานข้อมูล ผู้ดูแล
ระบบ การเพ่ิมข้อมูลและก าหนดผู้ใช้งานในระบบ การส ารอง
ข้อมูล 3) การเรียกดูและการสืบค้นข้อมูล ผู้บริหารและ
บุคลากร สามารถเรียกดูและสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 4) 

สารสนเทศ ผู้บริหาร เรียกดู สืบค้น อนุมัติหนังสือราชการที่
เกี่ยวข้องของโรงเรียน 
 ผู้ ใช้ ระบบแต่ละระดับสามารถเข้าถึงข้อมูล
ภายในระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณ กลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษาท่ี 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 ดังแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที ่1  Context Diagram ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณ 
 

 2. ออกแบบโครงสร้างข้อมูลและความสัมพันธ์ 
ใช้ผลการวิเคราะห์ของระยะที่ 2 น ามาก าหนดคุณสมบัติของ
ขอบเขตข้อมูลภายในแฟ้มหลังการออกแบบโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล พร้อมทั้งอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างเอนทิ ตี โดยใช้แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่าง
แฟ้มข้อมูล (Entity Relationship Diagram : E-R Diagram)  
ดังแสดงในภาพที่ 2 
 ระยะที่ 4 การพัฒนาโปรแกรมระบบประกอบด้วย
ข้ันตอนต่อไปน้ี 
 1. เขียนโปรแกรม ในรูปแบบเว็บ-เบส (Web-
base) ด้วยภาษา PHP เป็นภาษาท าหน้าที่ส่งค าร้องขอ
ประมวลผลข้อมูล (Query) ไปยังฐานข้อมูล ภาษา HTML 
ท าหน้าท่ีควบคุมการแสดงผลผ่านโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ 

(Web browser) และภาษา Java ในรูปของ Java script ใช้
โปรแกรมแบบ Open Source และแบบฟรี ได้แก่โปรแกรม
ด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูล  PHPMyAdmin และ
ระบบฐานข้อมูล MySQL โปรแกรมเว็บดีไซน์ โปรแกรม
จ าลองเครื่องบริการ-เครื่องลูกข่าย (Server-Client) ในการ
พัฒนาระบบแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ตามระดับผู้ใช้ คือ 
ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ครู และผู้บริหาร 
ในด้านการออกแบบระบบ จะมีรูปแบบสีแยกตามกลุ่ม
ผู้ใช้แต่ละระดับ เพ่ือให้ง่ายในการสังเกต ระดับการเข้าถึง
ข้อมูล การแบ่งส่วนหน้าจอ (Frame) เพ่ือแยกสารสนเทศ 
ในการแสดงผลเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของหัวเรื่อง ส่วนของ
แสดงเน้ือหาหรือแบบฟอร์ม และส่วนของเมนู ซึ่งส่วนของ

ภาพที่ 1  Context Diagram ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณ

 2. ออกแบบโครงสร้างข้อมูลและความสัมพันธ์ 

ใช้ผลการวิเคราะห์ของระยะที่ 2 น�ามาก�าหนดคุณสมบัติ

ของขอบเขตข้อมูลภายในแฟ้มหลังการออกแบบโครงสร้าง

ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล พร้อมทั้งอธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างเอนทิตี โดยใช้แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้ม

ข้อมูล (Entity Relationship Diagram : E-R Diagram)  

ดังแสดงในภาพที่ 2

 ระยะท่ี 4 การพัฒนาโปรแกรมระบบประกอบ

ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เขียนโปรแกรม ในรูปแบบเว็บ-เบส  

(Web-base) ด้วยภาษา PHP เป็นภาษาท�าหน้าทีส่่งค�าร้อง

ขอประมวลผลข้อมลู (Query) ไปยงัฐานข้อมลู ภาษา HTML 

ท�าหน้าที่ควบคุมการแสดงผลผ่านโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ 

(Web browser) และภาษา Java ในรูปของ Java script 

ใช้โปรแกรมแบบ Open Source และแบบฟรี ได้แก่

โปรแกรมด้านการบรหิารจดัการฐานข้อมลู  PHPMyAdmin 

และระบบฐานข้อมลู MySQL โปรแกรมเวบ็ดไีซน์ โปรแกรม

จ�าลองเครือ่งบรกิาร-เครือ่งลูกข่าย (Server-Client) ในการ

พัฒนาระบบแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ตามระดับผู้ใช้ คือ ผู้ดูแล

ระบบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ครู และผู้บริหาร ในด้าน

การออกแบบระบบ จะมีรูปแบบสีแยกตามกลุ่มผู้ใช้แต่ละ

ระดับ เพื่อให้ง่ายในการสังเกต ระดับการเข้าถึงข้อมูล การ

แบ่งส่วนหน้าจอ (Frame) เพื่อแยกสารสนเทศ

ในการแสดงผลเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของหัวเรื่อง ส่วนของ

แสดงเนื้อหาหรือแบบฟอร์ม และส่วนของเมนู ซึ่งส่วนของ

เมนนูัน้จะมคีวามแตกต่างกนัตามขอบเขตหน้าทีก่ารท�างาน

ของผู้ใช้แต่ละระดับ
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เมนูน้ันจะมีความแตกต่างกันตามขอบเขตหน้าท่ีการ
ท างานของผู้ใช้แต่ละระดับ 
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ภาพที ่2  แผนภาพ E-R Diagram ระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณ  
 
 2. ทดสอบระบบโดยผู้ พัฒนาระบบเอง  เพ่ือ
ตรวจสอบข้อผิดพลาดของโค้ดแล้วปรับปรุงแก้ไขโค้ดที่พบ
ข้อผิดพลาด จากน้ันจึงตรวจสอบด้วยวิธี Black Box Testing 
โดยผู้เชี่ยวชาญเพ่ือปรับให้เหมาะแก่การน าไปใช้งานได้ 
 ระยะที่ 5 การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณ 
ดังน้ี 

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และผู้ใช้ระบบงาน
ธุรการในกลุ่มเครือข่ายจะท าการประเมินประสิทธิภาพระบบ
จากเครื่องมือที่สร้างข้ึนมาเพ่ือประเมินทั้ง  4 ด้าน คือ 1) 
ด้านการติดต่อระหว่างระบบกับผู้ใช้ 2) ด้านการประมวลผล
ของระบบ 3) ด้านสิทธ์ิและความปลอดภัยของระบบ 4) ด้าน
การตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 

ภาพที่ 2  แผนภาพ E-R Diagram ระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณ 

 2. ทดสอบระบบโดยผูพ้ฒันาระบบเอง เพือ่ตรวจ

สอบข้อผดิพลาดของโค้ดแล้วปรบัปรงุแก้ไขโค้ดทีพ่บข้อผดิ

พลาด จากนัน้จงึตรวจสอบด้วยวธิ ีBlack Box Testing โดย

ผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับให้เหมาะแก่การน�าไปใช้งานได้

  ระยะที ่5 การทดสอบประสทิธภิาพของระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณ 

ดังนี้

 1. ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และผู้ใช้ระบบ

งานธรุการในกลุม่เครอืข่ายจะท�าการประเมนิประสทิธภิาพ

ระบบจากเครือ่งมอืทีส่ร้างขึน้มาเพือ่ประเมนิทัง้  4 ด้าน คอื 

1) ด้านการตดิต่อระหว่างระบบกบัผูใ้ช้ 2) ด้านการประมวล

ผลของระบบ 3) ด้านสิทธิ์และความปลอดภัยของระบบ 4) 

ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดท�างานวิจัยครั้งนี้ 

คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ในการวัด

ค่ากลางของข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic 

Mean) หรอืค่าเฉลีย่ (Mean) และวดัการกระจายของข้อมลู 

โดยใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การทดสอบการแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบจาก

ข้อสังเกตและค�าแนะน�าต่าง ๆ ด้วยวิธีการ Black Box 

Testing โดยผู้พัฒนาระบบ และทดสอบจากการทดลองใช้

แล้วท�าการบันทึกผลผ่านแบบประเมินประสิทธิภาพ  

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบของผู ้เชี่ยวชาญ 
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ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ�านวน 5 คน และผู้ใช้ระบบ 

จ�านวน 9 คน 

 แบบประเมินประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณฉบับของ 

ผู ้เชี่ยวชาญและผู ้ใช้งานระบบ วางกรอบการประเมิน

ประสิทธิภาพไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการติดต่อระหว่าง

ระบบกบัผูใ้ช้ 2) ด้านการประมวลผลของระบบ 3) ด้านสทิธิ์

และความปลอดภัยของระบบ 4) ด้านการตรงตามความ

ต้องการของผู้ใช้ระบบ

 เกณฑ์การยอมรับประสิทธิภาพระบบ พิจารณา

จากคะแนนเฉล่ียของผู้ทดสอบระบบ โดยยอมรับคะแนน

เฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป มีการก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนน

เชิงคุณภาพและเกณฑ์การให้คะแนนเชิงปริมาณ แบ่งออก

เป็น 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด 2554)

สรุปผลการวิจัย

 ผลการพฒันาระบบงานธรุการด้านงานสารบรรณ 

ได้แยกส่วนการเข้าถึงข้อมูลตามระดับผู้ใช้งานออกเป็น 4 

ส่วน ได้แก่ ส่วนของผู้ดูแลระบบ ส่วนของเจ้าหน้าที่ธุรการ 

ส่วนของครู และส่วนของผู้บริหาร ดังแสดงในภาพที่ 3 ถึง 

ภาพที่ 5 ดังแสดงต่อไปนี้
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2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดท า
งานวิจัยครั้งน้ี คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
ในการวัดค่ากลางของข้อมูลโดยใช้ค่ าเฉลี่ ยเลขคณิต 
(Arithmetic Mean) หรือค่าเฉลี่ย (Mean) และวัดการ
กระจายของข้อมูล โดยใช้ค่ าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การทดสอบการแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบจาก
ข้อสังเกตและค าแนะน าต่าง ๆ ด้วยวิธีการ Black Box 
Testing โดยผู้พัฒนาระบบ และทดสอบจากการทดลองใช้
แล้วท าการบันทึกผลผ่านแบบประเมินประสิทธิภาพ เพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงระบบของผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จ านวน 5 คน และผู้ใช้ระบบ จ านวน 9 คน  
 แบบประเมินประสิทธิภาพระบบฐานข้อมู ล
สารสนเทศระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณฉบับของ 
 
 
 

ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานระบบ วางกรอบการประเมิน
ประสิทธิภาพไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการติดต่อระหว่าง
ระบบกับผู้ใช้ 2) ด้านการประมวลผลของระบบ 3) ด้านสิทธ์ิ
และความปลอดภัยของระบบ 4) ด้านการตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ระบบ 
 เกณฑ์การยอมรับประสิทธิภาพระบบ พิจารณาจาก
คะแนนเฉลี่ยของผู้ทดสอบระบบ โดยยอมรับคะแนนเฉลี่ย
ต้ังแต่ 3.51 ข้ึนไป มีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเชิง
คุณภาพและเกณฑ์การให้คะแนนเชิงปริมาณ แบ่งออกเป็น 5 
ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด 2554) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 ผลการพัฒนาระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณ 
ได้แยกส่วนการเข้าถึงข้อมูลตามระดับผู้ใช้งานออกเป็น 4 
ส่วน ได้แก่ ส่วนของผู้ดูแลระบบ ส่วนของเจ้าหน้าที่ธุรการ 
ส่วนของครู และส่วนของผู้บริหาร ดังแสดงในภาพที่ 3 ถึง 
ภาพที่ 5 ดังแสดงต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพที่ 3  แสดงหน้าจอรายการหนังสือที่ลงรับแล้วและสามารถดูรายละเอียดได้ส าหรับเจ้าหน้าที่ธุรการ 

 
ภาพที่ 3  แสดงหน้าจอรายการหนังสือที่ลงรับแล้วและสามารถดูรายละเอียดได้ส�าหรับเจ้าหน้าที่ธุรการ 7 

 

 
ภาพที ่4 แสดงหน้าจอรายการหนังสือราชการเข้าใหม่ส าหรับคร ู

 
ภาพที่ 5  แสดงหน้าจอรายการสรุปข้อมูลหนังสือส่งโดยการเลือกช่วงเวลาในการสรุปส าหรับเจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบ 

 1. ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดย
ผู้ เ ชี่ ยวชาญ เ ม่ือน าระบบไปทดสอบเ พ่ือประเมิน
ประสิท ธิภาพระบบ ผลการทดสอบและประ เมิน
ประสิทธิภาพระบบทั้ง 4 ด้านของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 
คน สรุปได้ว่า ระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณ กลุ่ม

เครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
เท่ากับ 4.64 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.09 
และผลการประเมินประสิทธิภาพระบบเชิงคุณภาพ เป็น
ระบบงานที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ดังแสดง
ในตารางที่ 1 

 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอรายการหนังสือราชการเข้าใหม่ส�าหรับครู
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ภาพที ่4 แสดงหน้าจอรายการหนังสือราชการเข้าใหม่ส าหรับคร ู

 
ภาพที่ 5  แสดงหน้าจอรายการสรุปข้อมูลหนังสือส่งโดยการเลือกช่วงเวลาในการสรุปส าหรับเจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบ 

 1. ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดย
ผู้ เ ชี่ ยวชาญ เ ม่ือน าระบบไปทดสอบเ พ่ือประเมิน
ประสิท ธิภาพระบบ ผลการทดสอบและประ เมิน
ประสิทธิภาพระบบทั้ง 4 ด้านของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 
คน สรุปได้ว่า ระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณ กลุ่ม

เครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
เท่ากับ 4.64 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.09 
และผลการประเมินประสิทธิภาพระบบเชิงคุณภาพ เป็น
ระบบงานที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ดังแสดง
ในตารางที่ 1 

 
 
 

ภาพที่ 5  แสดงหน้าจอรายการสรุปข้อมูลหนังสือส่งโดยการเลือกช่วงเวลาในการสรุปส�าหรับเจ้าหน้าที่ธุรการ

ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบ

 1. ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู ้

เชีย่วชาญ เมือ่น�าระบบไปทดสอบเพือ่ประเมนิประสทิธภิาพ

ระบบ ผลการทดสอบและประเมนิประสทิธภิาพระบบทัง้ 4 

ด้านของผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน สรุปได้ว่า ระบบงาน

ธุรการด้านงานสารบรรณ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 

3 มีค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากับ 4.64 และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.09 และผลการประเมินประสิทธิภาพ

ระบบเชิงคุณภาพ เป็นระบบงานที่มีประสิทธิภาพอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพระบบทั้ง 4 ด้านของผู้เชี่ยวชาญ 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพระบบทั้ง 4 ด้านของผู้เชี่ยวชาญ  
 

 
 2. สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดย
ผู้ ใ ช้ ง าน  เมื่ อน า ร ะบบ ไปทดสอ บ  เ พ่ื อ ปร ะ เมิ น
ปร ะสิ ท ธิภ าพระบบ  ผลการทดสอบและประเมิ น
ประสิทธิภาพระบบทั้ ง 4 ด้านของผู้ ใช้ งาน สรุปได้ว่า 
ระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณ กลุ่ มเครื อข่าย

สถานศึกษาที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.84 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.06 และผลการประเมิน
ประสิ ทธิภาพระบบเชิ งคุณภาพ เป็ นระบบงานที่ มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพระบบทั้ง 4 ด้านของผู้ใช้งานระบบ 
 

รายการประเมิน   SD  ระดับประสิทธิภาพ 

การประเมินด้านการติดต่อระหว่างระบบกับผู้ใช ้ 4.86 0.20 มากท่ีสุด 
การประเมินด้านการประมวลผลของระบบ 4.78 0.23 มากท่ีสุด 
การประเมินด้านสิทธ์ิและความปลอดภัยของระบบ 4.89 0.08 มากท่ีสุด 
การประเมินด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 4.84 0.08 มากท่ีสุด 

สรุป 4.84 0.06 มากที่สุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 
 1. การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศระบบงาน
ธุรการด้านงานสารบรรณ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 
3 มีความสามารถในการก าหนดสิทธ์ิผู้ใช้งาน การจัดท า
หนังสือราชการภายนอก การจัดท าหนังสือราชการภายใน 
การจัดท าหนังสือสั่งการ การลงทะเบียนรับหนังสือราชการ 
ลงทะเบียนส่งหนังสือราชการ การตรวจสอบหนังสือราชการ
เข้าใหม่ การตรวจสอบหนังสือที่ลงรับแล้ว การตรวจสอบ
รายการหนังสือที่ส่งแล้ว สรุปรายการทะเบียนหนังสือรับ 
และรายการทะเบียนหนังสือส่ง ปรับปรุงหนังสือราชการก่อน
อนุมัติลงนาม และการแจ้งเตือนทางอีเมล์ ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ จุฑาวรรณ สิทธิโชคสถาพร (2553 : 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบลงทะเบียนรับส่งเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา: งานบริหารและธุรการ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2553 โดย
รวบรวมข้อมูลจากระบบงานสารบรรณแบบเดิมแล้วยังคงมี
ข้อผิดพลาดและข้อจ ากัดในหลายด้าน จึงได้พัฒนาระบบ
ลงทะเบียนรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  กรณีศึกษา:        
งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ พบว่า การลงทะเบียนรับส่งเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ท างานของงานบริหารและธุรการ ท าให้ลดจ านวนทรัพยากร
บุคคลและเวลาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งท าให้ผู้รับบริการ
ได้รับบริการที่ถูกต้องและรวดเร็วข้ึน แต่มีข้อจ ากัดด้านการ

รายการประเมิน   SD  ระดับประสิทธิภาพ 
การประเมินด้านการติดต่อระหว่างระบบกับผู้ใช้ 4.60 0.24 มากท่ีสุด 
การประเมินด้านการประมวลผลของระบบ 4.72 0.18 มากท่ีสุด 
การประเมินด้านสิทธ์ิและความปลอดภัยของระบบ 4.65 0.10 มากท่ีสุด 
การประเมินด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 4.60 0.19 มากท่ีสุด 

สรุป 4.64 0.09 มากที่สุด 

 2. สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้

ใช้งาน เมื่อน�าระบบไปทดสอบ เพื่อประเมินประสิทธิภาพ

ระบบ ผลการทดสอบและประเมนิประสทิธภิาพระบบทัง้ 4 

ด้านของผู ้ใช้งาน สรุปได้ว่า ระบบงานธุรการด้านงาน

สารบรรณ กลุม่เครอืข่ายสถานศกึษาที ่6 ส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มีค่าเฉลี่ย

เลขคณติเท่ากบั 4.84 และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.06 และผลการประเมินประสิทธิภาพระบบเชิงคุณภาพ 

เป็นระบบงานที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ดัง

แสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพระบบทั้ง 4 ด้านของผู้ใช้งานระบบ
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพระบบทั้ง 4 ด้านของผู้เชี่ยวชาญ  
 

 
 2. สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดย
ผู้ ใ ช้ ง าน  เมื่ อน า ร ะบบ ไปทดสอ บ  เ พ่ื อ ปร ะ เมิ น
ปร ะสิ ท ธิภ าพระบบ  ผลการทดสอบและประเมิ น
ประสิทธิภาพระบบทั้ ง 4 ด้านของผู้ ใช้ งาน สรุปได้ว่า 
ระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณ กลุ่ มเครื อข่าย

สถานศึกษาที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.84 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.06 และผลการประเมิน
ประสิ ทธิภาพระบบเชิ งคุณภาพ เป็ นระบบงานที่ มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพระบบทั้ง 4 ด้านของผู้ใช้งานระบบ 
 

รายการประเมิน   SD  ระดับประสิทธิภาพ 

การประเมินด้านการติดต่อระหว่างระบบกับผู้ใช ้ 4.86 0.20 มากท่ีสุด 
การประเมินด้านการประมวลผลของระบบ 4.78 0.23 มากท่ีสุด 
การประเมินด้านสิทธ์ิและความปลอดภัยของระบบ 4.89 0.08 มากท่ีสุด 
การประเมินด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 4.84 0.08 มากท่ีสุด 

สรุป 4.84 0.06 มากที่สุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 
 1. การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศระบบงาน
ธุรการด้านงานสารบรรณ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 
3 มีความสามารถในการก าหนดสิทธ์ิผู้ใช้งาน การจัดท า
หนังสือราชการภายนอก การจัดท าหนังสือราชการภายใน 
การจัดท าหนังสือสั่งการ การลงทะเบียนรับหนังสือราชการ 
ลงทะเบียนส่งหนังสือราชการ การตรวจสอบหนังสือราชการ
เข้าใหม่ การตรวจสอบหนังสือที่ลงรับแล้ว การตรวจสอบ
รายการหนังสือที่ส่งแล้ว สรุปรายการทะเบียนหนังสือรับ 
และรายการทะเบียนหนังสือส่ง ปรับปรุงหนังสือราชการก่อน
อนุมัติลงนาม และการแจ้งเตือนทางอีเมล์ ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ จุฑาวรรณ สิทธิโชคสถาพร (2553 : 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบลงทะเบียนรับส่งเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา: งานบริหารและธุรการ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2553 โดย
รวบรวมข้อมูลจากระบบงานสารบรรณแบบเดิมแล้วยังคงมี
ข้อผิดพลาดและข้อจ ากัดในหลายด้าน จึงได้พัฒนาระบบ
ลงทะเบียนรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  กรณีศึกษา:        
งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ พบว่า การลงทะเบียนรับส่งเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ท างานของงานบริหารและธุรการ ท าให้ลดจ านวนทรัพยากร
บุคคลและเวลาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งท าให้ผู้รับบริการ
ได้รับบริการที่ถูกต้องและรวดเร็วข้ึน แต่มีข้อจ ากัดด้านการ

รายการประเมิน   SD  ระดับประสิทธิภาพ 
การประเมินด้านการติดต่อระหว่างระบบกับผู้ใช้ 4.60 0.24 มากท่ีสุด 
การประเมินด้านการประมวลผลของระบบ 4.72 0.18 มากท่ีสุด 
การประเมินด้านสิทธ์ิและความปลอดภัยของระบบ 4.65 0.10 มากท่ีสุด 
การประเมินด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 4.60 0.19 มากท่ีสุด 

สรุป 4.64 0.09 มากที่สุด 

อภิปรายผลการวิจัย

 1. การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศระบบงาน

ธุรการด้านงานสารบรรณ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 

ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 

3 มีความสามารถในการก�าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน การจัดท�า

หนังสือราชการภายนอก การจัดท�าหนังสือราชการภายใน 

การจดัท�าหนงัสอืสัง่การ การลงทะเบยีนรบัหนงัสอืราชการ 

ลงทะเบยีนส่งหนงัสอืราชการ การตรวจสอบหนงัสอืราชการ

เข้าใหม่ การตรวจสอบหนังสือท่ีลงรับแล้ว การตรวจสอบ

รายการหนังสือที่ส่งแล้ว สรุปรายการทะเบียนหนังสือรับ 

และรายการทะเบียนหนังสือส่ง ปรับปรุงหนังสือราชการ

ก่อนอนมุตัลิงนาม และการแจ้งเตอืนทางอเีมล์ ซึง่สอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ จุฑาวรรณ สิทธิโชคสถาพร (2553 : 

บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบลงทะเบียนรับส่ง

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา: งานบริหารและธุรการ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2553 

โดยรวบรวมข้อมลูจากระบบงานสารบรรณแบบเดมิแล้วยงั

คงมีข้อผิดพลาดและข้อจ�ากัดในหลายด้าน จึงได้พัฒนา

ระบบลงทะเบียนรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา:        

งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ พบว่า การลงทะเบียนรับส่งเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ท�างานของงานบรหิารและธรุการ ท�าให้ลดจ�านวนทรพัยากร

บุคคลและเวลาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งท�าให้ผู้รับบริการ

ได้รบับรกิารทีถ่กูต้องและรวดเรว็ขึน้ แต่มข้ีอจ�ากดัด้านการ

ใช้งานเฉพาะในหน่วยงาน ในขณะท่ีระบบงานธุรการด้าน

งานสารบรรณ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 6 ส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ที่

พัฒนาขึ้นนี้สามารถสนับสนุนการใช้งานได้หลายระดับ  

ทั้งในระดับโรงเรียนถึงโรงเรียน ระดับโรงเรียนถึงบุคลากร

ครูในโรงเรียน และระดับบุคลากรถึงบุคลากร และเมื่อมี

หนงัสอืราชการเข้าใหม่จะมกีารส่งจดหมายแจ้งเตอืนทกุครัง้

ผ่านทางอีเมล์แอดเดรสที่ให้ไว้ในระบบ

 2. ผลการประเมนิประสทิธภิาพระบบงานธรุการ

ด้านงานสารบรรณ กลุ่มเครอืข่ายสถานศึกษาที ่6 ส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต3 โดย 

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ด้าน พบว่า ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ใน

ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.64  และผล 

การประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้ใช้งานระบบ มี

ประสิทธิภาพอยู ่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเลขคณิต

เท่ากับ 4.84 สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาฐานข้อมูล

สารสนเทศระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณกลุ่มเครือ

ข่ายสถานศึกษาที่ 6 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นระบบงานที่มีประสิทธิภาพ 

กล่าวคือ การจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีการท�างานบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ในรูปแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์โดยใช้ MySQL 

เป็นโปรแกรมด้านจดัการฐานข้อมลู และใช้โปรแกรมภาษา 

PHP เพือ่ตดิต่อกบัฐานข้อมลู สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ 

จันทร์จิรา มีสนิท (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนา

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ�าเภอ

สารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยในการพัฒนาครั้งนี้ใช้โปรแกรม 

Microsoft Visual Basic 6.0 จดัการฐานข้อมลูด้วย MySQL 

ผลการประ เมิ นการ ใช ้ ง านของระบบสารบรรณ

อเิลก็ทรอนกิส์โรงเรยีนเวฬวุนั อ�าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ 

โดยการใช้การทดสอบระบบด้วยแบบสอบถาม ได้รับการ

ประเมินผลจากผู้ใช้งาน 10 คน พบว่า ผู้ใช้มีความพอใจ 

ในความง่ายในการใช้งานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60  

ความสวยงามของหน้าจอ ผู้ใช้มีความพอใจในระบบมาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70 ความสะดวกในการเรียกดูข้อมูล  

ผู้ใช้มีความพอใจในระบบงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80 

การลดงานในขั้นตอนเดิม ผู้ใช้มีความพอใจในระบบมาก
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ทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 80 ความถกูต้องของระบบในการปฏบิตัิ

งาน ผู้ใช้มีความพอใจในระบบงานมาก คิดเป็นร้อยละ 60 

แต่เป็นผลการประเมินจากมุมมองของผู้ใช้งาน ในขณะที่

ระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณ กลุ่มเครือข่ายสถาน

ศึกษาที่ 6 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 3 ได้รับการประเมินประสิทธิภาพระบบ

จากผูเ้ชีย่วชาญด้านคอมพวิเตอร์ และผูใ้ช้งาน 3 กลุม่ ได้แก่ 

ผู้บริหาร บุคลากรครู และเจ้าหน้าท่ีธุรการ โดยทุกกลุ่ม

ให้การยอมรบัประสทิธภิาพของระบบอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ

ข้อเสนอแนะ

 1. ระบบงานธุรการโรงเรียนเป็นระบบที่มีส่วน

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับระบบงานอื่น ๆ  เช่น งานบุคลากร งาน

พสัด ุและงานการเงนิ เป็นต้น ดงันัน้ ถ้ามกีารวจิยัเพือ่พฒันา

ระบบเหล่านีใ้นอนาคต ควรมกีารเชือ่มโยงหรอืใช้ข้อมลูร่วม

กันจะท�าให ้การบริหารระบบงานธุรการโรงเรียนมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

 2. ควรเพิ่มเติมความสามารถของระบบให้

สามารถปรบัรปูแบบออกรายงานให้ได้หลายรปูแบบ เพราะ

การออกรายงานผ่านเว็บน้ัน อาจไม่เหมาะสมกับบางงาน 

จึงควรปรับรูปแบบรายงานให้มีตัวเลือกมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

 งานวจิยัครัง้นีส้�าเรจ็ลลุ่วงได้เป็นอย่างดด้ีวยความ

อนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เจตินัย 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ประยงค์ 

ฐติธินานนท์ และคณะผูเ้ชีย่วชาญ ทีไ่ด้เสยีสละเวลาอนัมค่ีา

เพือ่ให้ค�าปรกึษา ตลอดจนข้อชีแ้นะวธิกีารแก้ไขข้อบกพร่อง

ต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งตลอดมา ผู้วิจัยจึงขอ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

เอกสารอ้างอิง

ค�าเสน   สีน�้าค�า.  การพัฒนาระบบสารสนเทศงานธุรการ 

 โรงเรยีนบ้านเกาะยาว อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสตูล. 

 การศึ กษาค ้ นคว ้ า อิ ส ระ  มหาวิ ทยา ลั ย 

 มหาสารคาม, 2555.

จันทร ์จิรา  มีสนิท.  การพัฒนาระบบสารบรรณ 

 อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ�าเภอ 

 สารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่.  การศกึษาค้นคว้าอสิระ  

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.

จฑุาวรรณ   สทิธโิชคสถาพร.  การพฒันาระบบลงทะเบียน 

 รับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา :  
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