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บทคัดยอ
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับ
ความคิดเห็นและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ตอการนําระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกสมาใชในการพัฒนา
งานสารบรรณของมหาวิทยาลัยนเรศวร และเพื่อนําความ
คิดเห็นและประสิทธิผลการปฏิบัติงานไปใชเปนแนวทาง

ในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกสใหมปีระสทิธภิาพ 

และตรงความตองการของผูใชระบบตอไป โดยศึกษาจาก
ผูที่ปฏิบัติงานดานสารบรรณ สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร 
จํานวน 147 คน ในป พ.ศ. 2555 โดยผูวิจัยจะเก็บขอมูล
จากประชากรทั้งหมด ตัวแปรที่ใชในการศึกษาแบงเปน 
ตัวแปรตน คือ ลักษณะสวนบุคคล  ประกอบดวย เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตังิาน ตวัแปรตาม 
คอื ความคดิเหน็และประสทิธผิลตอการนาํระบบสารบรรณ
อเิลก็ทรอนิกสมาใชในการพัฒนางานสารบรรณใน 2 ปจจยั 
ประกอบดวย 1) ความคิดเห็น แบงเปน 5 ดาน คือ ดาน

ความสําคญั ดานประโยชน ดานความรู ดานความเหมาะสม
ดานปญหา 2) ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน แบงเปน
4 ดาน คือ ดานความเร็วในการใหบริการ ดานลด
ขั้นตอนการทํางาน ดานความประยัด ดานความสะดวก 
เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยัเปนแบบสอบถาม วเิคราะหขอมลู

โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพ่ือหาคารอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชในการอธิบาย
ขอมลูเก่ียวกบัความคดิเหน็และประสทิธผิลการปฏบิตังิาน
ของบุคลากรตอการนําระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกสมาใช

ในการพัฒนางานสารบรรณของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผลการวิจัย ความคิดเห็นและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตอการนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมา
ใชในการพฒันางานสารบรรณในมหาวทิยาลยันเรศวร สรปุ
ผลไดดังนี้
 1. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับสารบรรณ 
และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย
นเรศวร เปนเพศหญิง รอยละ 83.7 เปนเพศชายรอยละ 
16.3 อายอุยูระหวาง 31-40 ป มกีารศึกษาในระดับปรญิญา
ตรี และปฏิบัติงานมาแลว 6-10 ป
 2.  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับสารบรรณ 
และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย
นเรศวร มีความคิดเห็นตอการนําระบบสารบรรณ
อิ เล็ กทรอนิกสมา ใช ในการพัฒนางานสารบรรณ
ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ในภาพรวมท้ังหมดอยูในระดับมาก

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

ทกุดานมคีวามคิดเห็นในระดับมากเชนกนั โดยดานความสําคญั
มีความคิดเห็นสูงที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.19 รองลงมาคือ 
ดานความรวดเร็วในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 
และดานประโยชน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.03 ตามลําดับ และ

พิจารณารายขอในแตละดานพบวา ทุกขอมีความคิดเห็น
ในระดับมากเชนกัน

คําสําคัญ: ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส, มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
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Abstract
The purpose of this research are to study 

the opinion level and performance effectiveness 
of the personnel that use the electronic document
systems in order to develop the electronic 
documents of the  Naresuan University and to 
bring the opinion and performance effectiveness
to guide in the development of electronic 
document systems to be effective and meet the 
requirement of persons who use the systems. 
We study from 147 persons who work on documents 
at Naresuan University in 2012. The researchers 
collect data from the entire population. Variables 
used in the study is divided into independent 
variables which are the personal characteristic 
variables including gender, age, level of education 
and  duration of the performance and dependent 
variables are the  comments and effectiveness for 
implementation of Electronic Document used to 
develop documentation in two factors which com-
prise of 1) The opinion divided into fi ve aspects: 
the importance, the benefi t, the knowledge, the 
suitability and the problem. 2) The performance 
effectiveness divided into four aspects: speed 
of service, reduction process in working, saving, 
convenience. The research tool is a questionnaire. 

Data were analyzed using the computer 
program to fi nd the percentage, mean and 
standard deviation for describing the information 
about the comments and the effectiveness of the 
performance of personnel for implementation of 

Electronic Document used to develop electronic 
document systems of the Naresuan University.  
The conclusion of the research results,  opinion 

and performance effectiveness of personnel for 

implementation of electronic document systems 
in Naresuan University are the followings: 
 1. Persons who work involving the 
documents and the electronic document systems
of the Naresuan University are female, 83.7
percent and  male, 16.3 percent. They are 
between 31-40 years olds fi nishing undergraduate 
and have work 6-10 years ago.
 2.   Persons who work involving the
documents and the electronic document systems 
of the Naresuan University have  the overall 
opinion for using electronic document systems 
in the development of the Naresuan University in the 
good level with an average of 3.97. When consider
in each aspect,  we have found that every aspect
has the opinion in the good level where 
the importance has the highest opinion with 
an average of 4.19, followed by the speed of the 
service with the mean is 4.08 and then the benefi ts 
with the mean is 4.03, respectively. We have 
considered each item in each aspect, we have 
found that it also has the opinion in the good 
level.
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ที่มาและความสําคัญของปญหา
 ตามที่รัฐบาลไดมีนโยบายใหหนวยงานของ
ภาครัฐใชระบบ e-government คือ การนําเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร มาใชเปนเคร่ืองมือในการบริหาร
จัดการใหบริการแกประชาชนและภาคธุรกิจเอกชน โดย
ภาครัฐใชวิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม โดยการ

ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขายส่ือสารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานภาครัฐ ปรับปรุงการบริการ
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แกประชาชน การบริการดานขอมูลและสารสนเทศเพ่ือ
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีความ
ใกลชดิกบัภาครัฐมากข้ึน สือ่อเิลก็ทรอนิกสจะเปนเคร่ืองมือ
ที่สําคัญในการเขาถึงบริการของรัฐ ประการสําคัญ
จะตองมคีวามรวมมอือยางใกลชดิและเตม็ใจจากทัง้ 3 ฝาย
ไดแก ภาครัฐ ภาคธุรกิจและประชาชน ผลพลอยไดที่
สําคัญที่จะไดรับคือ ธรรมาภิบาลและความโปรงใสที่มีมาก
ขึ้นในกระบวนการทํางานของระบบราชการ อันเนื่องมา
จากการเปดเผยขอมูล และประชาชนสามารถเขามาตรวจ
สอบไดตลอดเวลาจึงคาดวาจะนําไปสูการลดคอรรัปชันได
ในท่ีสุด ประโยชนของการนําระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
มาใชในหนวยงาน คือ สรางโอกาสใหประชาชนไดเลือก
ใชบริการท่ีหลากหลายผานอินเทอรเน็ต ประชาชนไดรับ
บริการจากรัฐที่ดีขึ้น แมนยําข้ึน สะดวกข้ึน เสียเวลากับ
รัฐนอยลง เพราะมีชองทางบริการใหม ๆ เกิดขึ้นในศูนย
บริการทางโทรศัพท (Call Center) , บริการทางเว็บไซต, 
การใชอินเทอรเน็ตผานมือถือ (WAP) เปนตน รัฐใหขอมูล
กับประชาชนไดมากขึ้น ลดชองวางและความเหลื่อมลํ้า
ในการเขาถึงขอมูลและบริการของรัฐ ลดความยุงยาก

ของกฎเกณฑ เพิม่ความโปรงใสในการทํางาน หากมีการนําระบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสมาใชอยางเต็มรูปแบบ ประชาชน
จะไดรบัความสะดวก รวดเรว็ในการตดิตอกับภาครฐัมากขึน้ 
โดยสามารถขอรับบริการไดตลอดทุกวัน 24 ชั่วโมง
 จากนโยบายดังกลาว มหาวิทยาลัยนเรศวร จึง
ไดมีการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสขึ้น เมื่อวัน

ที่ 26 มกราคม 2547 โดยมีเปาหมายที่จะเปน “สํานักงาน

อัตโนมัติ” (Offi ce Automation) และมีวัตถุประสงคเพื่อ
ใหผูบริหารและเจาหนาท่ีปฏิบัติงานมีระบบสารบรรณ
สําหรับใชเปนขอมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจและ
วางแผน เพื่อสนับสนุนใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน มีรูปแบบ

งานสารบรรณท่ีทันสมัย กอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการ
ดําเนินการของหนวยงาน เพื่อพัฒนาระบบงานสารบรรณ
อเิลก็ทรอนกิสใหมกีารใชงานไดบนเครอืขายอินเทอรเน็ต / 
อนิทราเนต็ ของหนวยงาน เพือ่ใหการปฏบิตังิานของหนวย
งานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

เชน ชวยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานเจาหนาที่ผูใชงาน 

สามารถติดตามสืบคนสถานะของเอกสารขอมูลยอนหลัง
หรือเอกสารแนบไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ทําใหขอมูล
มีความคงทน ไมเส่ียงตอการสูญหายและทําลายโดยงาย 
สะดวกในการจัดเก็บและสืบคน และประโยชนที่จะไดรับ
จากการพฒันาระบบดงักลาว คอื เจาหนาทีส่ามารถทาํงาน
เอกสารไดรวดเร็วและถูกตองมากขึ้น ประหยัดเวลาใน
การคัดแยกเอกสารโดยรายละเอียดสวนใหญไดถูกบันทึก
ลงในเคร่ือง คอมพิวเตอรและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการงานเอกสาร สามารถบริหารงานเอกสารไดอยาง
มีประสิทธิภาพ มีระบบรายงานซ่ึงสามารถจัดพิมพออก 
ทางเคร่ืองไดทันที ประหยัดคาใชจายในการส่ังซื้อตูแฟม
กระดาษและหมึกพิมพ สามารถ จัดเก็บและเรียกคนจาก 
หนวยงานตาง ๆ ได ผูใชระบบสามารถเรียกคนเอกสารได
รวดเรว็และถกูตอง ประหยดัพืน้ทีใ่นการจดัเกบ็ ลดความซํา้
ซอนในการเก็บเอกสาร สามารถใหบริการเอกสารไดทันที
ในกรณีที่มีการรองขอเอกสาร รองรับในการใชงานระบบ
เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับเอกสารประเภทอื่นได 
เชน หนังสือเวียน ประกาศ ขาวสาร และเอกสารอ่ืน ๆ
 จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว
จงึเปนเหตใุหผูวจิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาความคดิเหน็และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตอการนําระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชในการพัฒนางานสารบรรณ
ในมหาวิทยาลัยนเรศวร และเพ่ือนําผลการศึกษาท่ีไดมา
พฒันาระบบงานสารบรรณอเิล็กทรอนกิสของมหาวทิยาลยั
นเรศวรตอไป

วัตถุประสงค
 1. เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตอการนําระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชในการพัฒนางานสารบรรณ

ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
 2.  เพื่อนําความคิดเห็นและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบสารบรรณ

อเิล็กทรอนิกสใหมปีระสิทธภิาพ และตรงความตองการของ
ผูใชระบบตอไป
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วิธีการดําเนินงาน
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง
  ประชากรใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูปฏิบัติ
งานสารบรรณของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สังกัดตามคณะ 
สํานัก วิทยาลัย สถาบัน สํานักงานอธิการบดี และหนวย
งานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร รวม 147 คน ในป 
พ.ศ. 2555 โดยศึกษาจากประชากรท้ังหมด 
 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
  เคร่ืองมอืทีใ่ชในการวจิยัในครัง้น้ีใชแบบสอบถาม 
โดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ขอ เปนคําถามที่
มีตัวเลือกหลายตัว โดยใหเลือกตอบเพียงคําถามเดียว
  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็นและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตอ
การนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชในการพัฒนา
งานสารบรรณของมหาวิทยาลัยนเรศวร แบงเปน  9 ดาน 
รวมทั้งหมด 45 ขอ ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา ตามวิธีของลิเคอรท มี 5 ระดับ           
  ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด 
เพ่ือรวบรวมขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนิกสใหมปีระสิทธิภาพ และตรงความตองการของ
ผูปฏิบัติงานสารบรรณมากยิ่งขึ้น จํานวน 9 ขอ 
 3.  การสรางเครื่องมือ
  3.1  ผูวิจัย ไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือ 
โดยใชกรอบแนวคิดของการวิจัย ไดแก 

ดานความสําคัญ ดานประโยชน ดานความรู ดานความ
เหมาะสม ดานความเร็วในการบริการ ดานลดข้ันตอนใน
การทํางาน ดานความประหยัด ดานความสะดวก และดาน
ปญหา                        
  3.2 ศกึษาแบบสอบถามงานวิจยัของ มา

รีนาท กาตาสาย (2550 : 31-90) ศรีสมพร รอดศิริ (2551 
: 84-91) รุงรวี เดชยฤทธิ์ (2553 : 71-73) และพุทธชิัย 
ไชยอุดม (2554 : 91-100)
  3.3 สรางแบบสอบถามฉบับราง

  3.4 นาํแบบสอบถามฉบบัรางเสนอคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยพิจารณา
  3.5  ผูวจิยัทาํการแกไขปรับปรุงแบบสอบถาม
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย
 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตาม
ลําดับ ดังนี้

  4.1  ทาํหนังสอืขออนุญาตแจกแบบสอบถาม
และเก็บขอมูลจากผูปฏิบัติงานสารบรรณในมหาวิทยาลัย
นเรศวรถึงอธิการบดี
  4.2  เมือ่ไดรบัอนญุาตจากทานอธกิารบดี
แลว ผูวิจัยจึงไดนําหนังสือที่ ไดรับอนุญาตจากทาน
อธิการบดีแนบไปกับหนังสือท่ีขอความอนุเคราะหตอบ
แบบสอบถามของผูปฏิบัติงานที่ประจําตาม คณะ สํานัก 
วิทยาลัย สถาบัน และหนวยงานอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัย
นเรศวร โดยในหนังสือระบุวันใหสงแบบสอบกลับไปยัง
ผูวิจัย
  4.3 ผู วิ จั ยติดตามแบบสอบถามไป
ยัง คณะ สํานัก วิทยาลัย สถาบัน และหนวยงานอ่ืน ๆ 
ในมหาวิทยาลัยนเรศวร กรณีผูตอบแบบสอบถามไมสง
แบบสอบถามตามกําหนดเวลาท่ีไดแจง
 5. การวิเคราะหขอมูล

  5.1 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม

ทุกฉบับที่เก็บได จากนั้นจัดหมวดหมูของขอมูลเพ่ือทําการ

วิเคราะหขอมูลตอไป
  5.2  นาํแบบสอบถามท่ีสมบรูณมาวิเคราะห
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for 
the Social Sciences) ดังนี้
 แบบสอบถามตอนท่ี 1 ลกัษณะสวนบุคคล ไดแก 

อายุ เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
สารบรรณ ใชสถิติคารอยละ (Percentage) 
 แบบสอบถามตอนที่ 2 ความคิดเห็นและ

ประสิทธิผลการปฏิบัติ งานของบุคลากรตอการนํา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชในการพัฒนางาน
สารบรรณของมหาวิทยาลยันเรศวร ไดแก ดานความสําคญั 
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ดานประโยชน ดานความรู ดานความเหมาะสม ดาน
ความเร็วในการบริการ ดานลดขั้นตอนในการทํางาน ดาน
ความประหยัด ดานความสะดวกและดานปญหา ใชสถิติ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 แบบสอบถามตอนที่  3  เปนแบบสอบถาม

ปลายเปด
                
สรุปผลการวิจัย
 ผลการวิจัย ความคิดเห็นและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรตอการนําระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสมาใช ในการพัฒนางานสารบรรณใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร สรุปผลไดดังนี้
 1.  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับสารบรรณ 
และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย
นเรศวร เปนเพศหญิง รอยละ 83.7 เปนเพศชายรอยละ 
16.3 อายุอยูระหวาง 31-40 ป มกีารศึกษาในระดับปรญิญา
ตรี และปฏิบัติงานมาแลว 6-10 ป
 2. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับสารบรรณ 
และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย
นเรศวร มีความคิดเห็นตอการนําระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสมาใช ในการพัฒนางานสารบรรณใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในภาพรวมท้ังหมดอยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ทุกดานมีความคิดเห็นในระดับมากเชนกัน โดยดาน
ความสําคัญมีความคิดเห็นสูงท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 
รองลงมาคือ ดานความรวดเร็วในการใหบริการ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.08 และดานประโยชน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.03 
ตามลําดับ เมื่อพิจารณารายขอในแตละดาน สรุปไดดังนี้
 ดานความสําคัญ ภาพรวมอยูในระดับมาก 
เมือ่พิจารณาเปนรายขอพบวา ทกุขอมคีวามคิดเห็นในระดับ

มาก โดยขอ มหาวิทยาลัยควรจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร
ทีม่ปีระสทิธภิาพและเพยีงพอตอผูปฏบิติังาน มคีวามคดิเหน็
สูงสุดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 รองลงมาคือ 
ผูบริหารระดับสูงควรกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคให
ชดัเจนในการนําระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกสมาใชในการ

ปฏบิตังิาน และผูบรหิารระดบัสงูควรใหความสาํคญัตอการ

ใชระบบสารบรรณ มีความคิดเห็นอยูในระดับมากเชนกัน 
มีคาเฉล่ียเทากับ 4.12
 ดานประโยชน ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมีความคิดเห็นในระดับ
มาก โดยขอสามารถรองรับการใชงานระบบเอกสารแบบ
อิเล็กทรอนิกสสําหรับเอกสารประเภทอื่นได เชน หนังสือ
เวียน ประกาศ ขาวสารและเอกสารอื่นๆ มีความคิดเห็น
สูงสุดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 รองลงมา
คือ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมีสวนชวยในการ
ปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น และการนํา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงานชวย
สรางระเบียบการจัดการเอกสารอยางเปนระบบ และเปน
มาตรฐานเดียวกันทัง้มหาวิทยาลัย ความคิดเห็นอยูในระดับ
มากเชนกัน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.10
 ด า นคว ามรู  ภาพรวมอยู ใ น ร ะดั บม าก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมีความคิดเห็นใน
ระดับมาก โดยขอการนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
มาใชในการปฏิบตังิานทานตองมีความรูในดานการใชระบบ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย มีความคิด
เห็นสูงสุดอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.00 รองลง
มาคือ และการนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชใน
การปฏบิตังิานทานตองมีความรูเกีย่วกับงานสารบรรณของ
มหาวิทยาลัย และการนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
มาใชในการปฏิบัติงานทานตองมีความรูเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บขอมูลไวในระบบ ความคิดเห็นอยู
ในระดับมากเชนกัน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.97
 ดานความเหมาะสม ขอการนําระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
มีความเหมาะสม มีความคิดเห็นในระดับมาก มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.95

 ดานปญหา ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมีความคิดเห็นในระดับ
มาก โดยขอควรปรับปรุงหนาจอและเมนูการใชงานใหมี

ความสะดวกและใชงานไดงายขึ้น มีความคิดเห็นสูงสุดอยู
ในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.86 รองลงมาคือ ขาดการ
สื่อสารและประชาสัมพันธถึงความสําคัญของการนําระบบ
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สารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชในหนวยงาน ความคิดเห็น
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80
 ดานความรวดเร็วในการใหบริการ ภาพรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมีความ
คิดเห็นในระดับมาก โดยขอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการปฏิบัติงานสารบรรณสามารถสนับสนุนใหงาน
บริการรวดเร็วขึ้น มีความคิดเห็นสูงสุดอยูในระดับมาก 
มคีาเฉล่ียเทากบั 4.32 รองลงมาคอื การนาํระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงานทําใหการรับ-สง 
หนงัสอื รวดเรว็ขึน้ ความคดิเหน็อยูในระดบัมาก มคีาเฉลีย่
เทากับ 4.14
 ดานการลดข้ันตอนการทํางาน ภาพรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมี
ความคิดเห็นในระดับมาก โดยขอการนําระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงาน ชวยลดข้ันตอนการ
ทาํงานท่ีไมจาํเปนออก มคีวามคิดเห็นสงูสดุอยูในระดับมาก 
มคีาเฉล่ียเทากบั 3.97 รองลงมาคอื การนาํระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงานชวยลดชองวางและ
ความเหลื่อมลํ้าในการเขาถึงขอมูลและบริการของรัฐ 
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90
 ดานความประหยดั ภาพรวมอยูในระดบัมาก เมือ่
พิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมีความคิดเห็นในระดับ
มาก โดยขอการนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชใน
การปฏบิตังิานชวยประหยดัพืน้ทีใ่นการการจดัเก็บเอกสาร 
มคีวามคิดเห็นสงูสุดอยูในระดับมาก มคีาเฉล่ียเทากบั 4.10 
รองลงมาคือ การนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใช
ในการปฏิบัติงาน สามารถลดคาใชจายบางสวนได เชน 

กระดาษ คาไปรษณีย คาโทรสาร ตูเก็บเอกสารและหมึก
พิมพ ความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 
 ดานความสะดวก ภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมือ่พิจารณาเปนรายขอพบวา ทกุขอมีความคิดเห็นในระดับมาก
โดยขอการนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชในการ
ปฏิบัติงาน สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานไดสะดวก
และรวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน มีความคิดเห็นสูงสุดอยูในระดับ
มาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.07 รองลงมาคือ สามารถทํางาน

ไดทุกที่ ทุกเวลา ไมวาจะเปนท่ีบานหรือที่ทํางาน ถามีการ

เชื่อมตอกับ Internet ความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคา
เฉลี่ยเทากับ 4.05

อภิปรายผล
 จากการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรตอการนําระบบสารบรรณ
อิเ ล็กทรอนิกสมาใช ในการพัฒนางานสารบรรณใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถอภิปรายผล ไดดังนี้
 1.  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับสารบรรณ 
และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย
นเรศวร มีความคิดเห็นตอการนําระบบสารบรรณ
อิเ ล็กทรอนิกสมาใช ในการพัฒนางานสารบรรณใน
มหาวทิยาลยันเรศวรภาพรวมอยูในระดบัมาก เมือ่พจิารณา
รายละเอียด พบวา ทุกดานมีความคิดเห็นในระดับมาก
โดยดานความสําคัญมีความคิดเห็นสูงสุด รองลงมาคือ 
ดานความรวดเร็วในการใหบรกิาร และดานประโยชน ทัง้นี ้
อาจเปนเพราะมหาวิทยาลัยมกีารจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร
ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอตอผูปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนให
งานบริการรวดเร็วขึ้น และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
สามารถรองรบัการใชงานระบบเอกสารแบบอเิล็กทรอนกิส
สําหรับเอกสารประเภทอ่ืนไดอีกดวย 
 2.  ความคิดเห็นตอการนําระบบสารบรรณ
อิเ ล็กทรอนิกสมาใช ในการพัฒนางานสารบรรณใน
มหาวิทยาลัยนเรศวรของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับ
สารบรรณ และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ดานความสําคัญ มีความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก สวนหน่ึงอาจเปนเพราะมหาวิทยาลัยควร

มีการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพและเพียง
พอตอผูปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
มหาวิทยาลยัควรจดัหาเครือ่งคอมพวิเตอรทีม่ปีระสทิธภิาพ

และเพียงพอตอผูปฏิบัติงาน และผูบริหารระดับสูงควร
กําหนดนโยบายและวัตถุประสงคอยางชัดเจน ใหความ
สําคัญตอการใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสในการ

ปฏิบัติงาน เปนไปในทํานองเดียวกับงานวิจัยของ พุทธิชัย 
ไชยอุดม (2554) พบวา ปจจัยสําคัญท่ีทําใหการดําเนิน
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสในสํานักงานปลัดกระทรวง
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สาธารณสุขประสบความสําเร็จ คอื ทางผูทีเ่ก่ียวของจะตอง
กําหนดแนวทางปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเปนมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งองคกร และตองมีการจัดสรรงบประมาณการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณใหเพียงพอ
 ดานประโยชน พบวา บคุลากรทีป่ฏบิตังิานเกีย่ว
กับสารบรรณ และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความคิดเห็นตอการนําระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชในการพัฒนางานสารบรรณ
ในมหาวิทยาลัยนเรศวรอยูในระดับมาก ซึ่งระบบสามารถ
รองรับการใชงานระบบเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
เอกสารประเภทอ่ืนได เชน หนังสือเวียน ประกาศ ขาวสาร
และเอกสารอื่นๆ ได รวมทั้งมีสวนชวยในการปฏิบัติงาน
ใหประสบความสําเร็จมากย่ิงข้ึน สรางระเบียบการจัดการ
เอกสารอยางเปนระบบและเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเปน
ไปเชนเดียวกับงานวิจัยของเกรียงไกร อัศวรัตน (2550) 
ไดศึกษาระบบบริหารงานสารบรรณกรมปาไม พบวา 
ระบบงานสารบรรณ สามารถลดความซํ้าซอนของขอมูล 
ลดเวลาในการเตรียมเอกสารตาง ๆ ขอมูลที่ไดรับจาก
ระบบมีความนาเชื่อถือมากขึ้น รวมทั้งชวยสนับสนุนการ
ทํางานของสํานักงานเลขานุการฝายสารบรรณและงาน
เลขานกุารของฝายตาง ๆ  ในการรบั-สง คนหา และตดิตาม
ขอมูลที่เก่ียวของกับหนังสือไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและ
มีประสิทธิภาพ
 ดานความรู พบวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานเก่ียว
กับสารบรรณ และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความคิดเห็นตอการนําระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชในการพัฒนางานสารบรรณ

ในมหาวิทยาลัยนเรศวรอยูในระดับมาก โดยการนําระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงานทานตอง
มีความรูในดานการใชระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

ของมหาวิทยาลัย และมีความรูเก่ียวกับความปลอดภัย
ในการจัดเก็บขอมูลไวในระบบ จะทําใหประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานในดานการนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
มาใชในการพัฒนางานสารบรรณในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประสบความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ

อนุทิน จิตตะสิริ(2541) ที่ไดทําการศึกษาประสิทธิผล

ของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบงาน
บริหารเอกสาร ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พบวา การปฏิบัติงานดานบริหารเอกสาร โดย
ใชโปรแกรมระบบงานบริหารเอกสาร ทําใหการรับ-สง
หนงัสือรวดเรว็ขึน้ สามารถลดเวลาทีป่ฏิบตังิานดานเอกสาร 
เนื่องจากไดรับการพัฒนาในเร่ืองการใชคอมพิวเตอร 
ทัง้การสนับสนุนจากรัฐในเร่ืองของงบประมาณจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร และสงเจาหนาที่เขารับการอบรม ประกอบ
กับมีหลักเกณฑในการพิจารณาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 
ตองเรยีนรูการใชเครือ่งคอมพวิเตอรในการทาํงาน นอกจากนี้

ยงัไดรบัความรูในการใชโปรแกรมระบบงานบรหิารเอกสาร
เปนอยางดี และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของไพโรจน 
บุตรชีวิน (2550) ที่วา ทัศนคติของครูและพนักงานท่ีมี
ผลตอความสําเร็จในการนําระบบสารสนเทศมาใชในการ
ปฏิบตังิานของครแูละพนกังานวชริาวุธวทิยาลัย ดานความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศอยูในระดับสูง 
 ดานความเหมาะสม พบวา บคุลากรท่ีปฏบิตังิาน
เกีย่วกบัสารบรรณ และระบบงานสารบรรณอเิล็กทรอนกิส
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความคิดเห็นตอการนําระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชในการพัฒนางานสารบรรณ
ในมหาวิทยาลัยนเรศวรอยูในระดับมาก โดยเปนการ
ประเมินผลการใชงานเพ่ือพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพ
และมาตรฐานยิง่ขึน้ ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของเกรยีงไกร 
อศัวรตัน(2550) พบวา ระบบบรหิารงานสารบรรณกรมปาไม 
สามารถลดความซํ้าซอนของขอมูล ลดเวลาในการเตรียม
เอกสารตาง ๆ  อกีทัง้ขอมลูทีไ่ดรบัจากระบบมคีวามนาเชือ่ถอื
มากขึ้น รวมทั้งชวยสนับสนุนการทํางานของสํานักงาน

เลขานุการฝายสารบรรณและงานเลขานุการของฝายตาง 
ๆ ในการรับ-สง คนหา และติดตามขอมูลที่เกี่ยวของกับ
หนังสือไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและมีประสิทธิภาพ

 ดานปญหา พบวา บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเกี่ยว
กับสารบรรณ และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความคิดเห็นตอการนําระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชในการพัฒนางานสารบรรณ
ในมหาวิทยาลัยนเรศวรอยูในระดับมาก โดยมหาวิทยาลัย

ควรปรับปรุงหนาจอและเมนูการใชงานใหมีความสะดวก



ความคิดเห็นและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตอการนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

มาใชในการพัฒนางานสารบรรณของมหาวิทยาลัยนเรศวร 27

วารสารวิชาการ ปขมท. ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2557)

และใชงานไดงายขึ้นและควรมีการประชาสัมพันธถึงความ
สําคัญของการนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชใน
หนวยงานใหทุกหนวยงานรับทราบอยางท่ัวถึง เพ่ือให
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารบรรณและผูมีสวน
เก่ียวของไดตระหนักและใหความสําคัญตอการนําระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชในการพัฒนางานสารบรรณ
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนไปเชนเดียวกับงานวิจัยของ
เหมือนฝน พิมพวงศ (2549) ไดทําการศึกษาปญหาเกี่ยว
กับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารงาน
องคกรภาครัฐของทําเนียบรัฐบาล : สภาพปจจุบัน 
สภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวัง พบวา ปญหาการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารงานองคกร
ภาครัฐของทําเนียบรัฐบาล สืบเน่ืองมาจากการลงรับที่ไม
เปนมาตรฐาน เชน กาํหนดรหัสหนวยงานไมเหมือนกัน การ
ลงเลขรบัหนงัสอืโดยการกาํหนดเองของแตละบุคคลอนัเปน
ผลกระทบตอระบบในภาพรวม
 ดานความรวดเร็วในการใหบริการ พบวา 
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับสารบรรณ และระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความ
คิดเห็นตอการนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชใน

การพัฒนางานสารบรรณในมหาวทิยาลัยนเรศวรอยูในระดบัมาก

โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน
สารบรรณ สามารถสนับสนุนใหงานบริการ การรับ-สง 
หนังสือ การคนหาเอกสาร รวดเร็วข้ึน สงผลใหการปฏิบัติ
งานดานสารบรรณมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ซึ่งสอดคลอง
คลองกบัผลงานวจิยัของเกรยีงไกร อศัวรตัน (2550) พบวา 
ระบบบริหารงานสารบรรณ สามารถลดความซํ้าซอนของ

ขอมลู ลดเวลาในการเตรยีมเอกสารตาง ๆ  อกีทัง้ขอมูลทีไ่ด
รบัจากระบบมคีวามนาเชือ่ถือมากขึน้ รวมทัง้ชวยสนบัสนนุ
การทํางานของสํานักงานเลขานุการฝายสารบรรณและ

งานเลขานุการของฝายตาง ๆ ในการรับ-สง คนหา และ
ตดิตามขอมลูทีเ่ก่ียวของกับหนังสอืไดอยางรวดเร็ว ถกูตอง
และมีประสิทธิภาพ
 ดานการลดขั้นตอนการทํางาน พบวา บุคลากร
ที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับสารบรรณ และระบบงานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความคิดเห็นตอ

การนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชในการพัฒนา
งานสารบรรณในมหาวทิยาลยันเรศวรอยูในระดบัมาก โดย
การนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติ
งาน ชวยลดขัน้ตอนการทาํงานทีไ่มจาํเปนออก ชวยลดชอง
วางและความเหล่ือมล้ําในการเขาถึงขอมูลและบริการของ
รัฐ ลดความยุงยากของกฎเกณฑ เพิ่มความโปรงใสในการ
ทํางาน ทําใหการปฏิบัติงานดานสารบรรณมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอนุทิน จิตตะสิริ 
(2541) พบวา การปฏิบัติงานดานบริหารเอกสาร โดยใช
โปรแกรมระบบงานบริหารเอกสาร ทาํใหการรับ-สงหนังสือ
รวดเร็วขึ้น สามารถลดเวลาท่ีปฏิบัติงานดานเอกสาร 
 ดานความประหยัด พบวา บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
เกีย่วกบัสารบรรณ และระบบงานสารบรรณอเิล็กทรอนกิส
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความคิดเห็นตอการนําระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชในการพัฒนางานสารบรรณ
ในมหาวิทยาลัยนเรศวรอยูในระดับมาก โดยการนําระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงาน สามารถ
ชวยประหยัดพื้นที่ในการการจัดเก็บเอกสาร ประหยัด
เวลาการในการคัดแยกเอกสาร ลดปริมาณขยะและสราง
จิตสํานึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดลอม ลดคาใชจายบางสวน
ได เชน กระดาษ คาไปรษณีย คาโทรสาร ตูเก็บเอกสาร
และหมึกพิมพ ฯลฯ อีกทั้งยังสามารถลดจํานวนบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานสารบรรณของหนวยงานลงได เนื่องจากปฏิบัติ
งานโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอร ซึง่มผีลการวิจยัสอดคลองกับ
อนุทิน จิตตะสิริ (2541) พบวา การปฏิบัติงานดานบริหาร
เอกสาร โดยใชโปรแกรมระบบงานบริหารเอกสาร ทาํใหการ
รับ-สงหนังสือรวดเร็วขึ้น สามารถลดเวลาท่ีปฏิบัติงานดาน

เอกสาร อีกทั้งยงัสอดคลองคลองกับผลงานวิจัยของเกรียง
ไกร อัศวรัตน (2550) ที่วา ระบบบริหารงานสารบรรณ 
สามารถลดความซํ้าซอนของขอมูล ลดเวลาในการเตรียม

เอกสารตาง ๆ อีกทั้งขอมูลที่ไดรับจากระบบมีความนาเช่ือ
ถือมากขึ้น รวมทั้งชวยสนับสนุนการทํางานของสํานักงาน
เลขานุการฝายสารบรรณและงานเลขานุการของฝายตาง 

ๆ ในการรับ-สง คนหา และติดตามขอมูลที่เกี่ยวของกับ
หนังสือไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
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 และดานความสะดวก พบวา บุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานเก่ียวกับสารบรรณ และระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความคิดเห็นตอ
การนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชในการพัฒนา
งานสารบรรณในมหาวทิยาลยันเรศวรอยูในระดบัมาก โดย

การนาํระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิสมาใชในการปฏบิตังิาน 
สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานไดสะดวกและรวดเร็ว
มากขึ้น ลดการสูญหายของหนังสือ สามารถจัดเก็บและ
คนหาหนงัสอืไดสะดวก และสามารถทาํงานไดทกุทีท่กุเวลา 
ถามีการเช่ือมตอกับ Internet อาจเปนสวนหน่ึงที่กระตุน
ใหบุคลากรเกิดการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนิพนธ ลือกิตินันท 
(2547) พบวาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จขององคกรใน
การใชระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท คาโออินดัสเตรียล (ประเทศไทย) สวนลักษณะ
ของระบบสารสนเทศดานความสะดวกในการใชงาน 
มีความสัมพันธกับความสําเร็จขององคกรในการใชระบบ
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน ดานประสิทธิภาพการทํางาน
ของพนักงาน เนื่องจากความสะดวกในการใชงานเปนตัว
กระตุนใหพนักงานเกิดการใชระบบสารสนเทศไดมากขึ้น
อยางตอเนื่อง

ขอเสนอแนะ
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
   ความคิดเห็นและประสิทธิผลการปฏิบัติ
งานของบุคลากรตอการนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
มาใชในการพัฒนางานสารบรรณในมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ควรใหความสาํคญักบัเรือ่งตอไปนี ้ในการบรหิารงานระบบ
สารบรรณของมหาวิทยาลัย เพื่อเพ่ิมประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน 

  1.1 ดานความสําคัญ เชน ผูบริหาร
ระดับสูงควรใหความสําคัญตอการใชระบบสารบรรณ 
กําหนดนโยบายและวัตถุประสงคใหชัดเจนในการนํา
ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิสมาใชในการปฏบิตังิาน และ
มหาวทิยาลยัควรจดัหาเครือ่งคอมพวิเตอรทีม่ปีระสทิธภิาพ

และเพียงพอตอผูปฏิบัติงาน เปนตน

  1.2 ดานความรู เชน มหาวิทยาลัยควร
มีการจัดอบรมการใชระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
สาํหรบับคุลากรท่ีปฏบิตังิานเก่ียวกบัสารบรรณ และระบบ
งานสารบรรณอเิล็กทรอนกิสของมหาวทิยาลยัอยางตอเนือ่ง 
เพื่อใหบุคลากรตระหนักและเห็นความสําคัญของการนํา
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงาน 
เปนตน
  1.3 ดานปญหา เชน มหาวิทยาลัยควร
ปรับปรุงหนาจอและเมนูการใชงานใหมีความสะดวกและ
ใชงานไดงายขึ้น และแกไขปญหาระบบเครือขายซึ่งเกิด
ขึ้นบอยครั้ง ทําใหเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธถึงความสําคัญของการ
นําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชในหนวยงานให
ทุกหนวยงานรับทราบ เพื่อใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยว
กบัสารบรรณและผูมสีวนเกีย่วของไดตระหนกัและใหความ
สาํคญัตอการนาํระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิสมาใชในการ
พัฒนางานสารบรรณ เปนตน
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
  2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรดานอ่ืน
ที่อาจมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานเชน 
ความนาเชื่อถือ ลักษณะความสัมพันธในองคกรกับความ
สําเร็จ เปนตน เพื่อใหผลการวิจัยครอบคลุมมากขึ้น
  2.2  ควรมีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพเพ่ิม
เติมในลักษณะวิจัยเชิงผสานวิธี เพื่อศึกษาขอมูลในเชิงลึก 
ไดขอมูลครบรอบดาน
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