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ความเป็นมาของปัญหา

บทคัดย่อ
การวิจัยในคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา โดยท าการเก็บ
แบบสอบถามทั้ งหมด 75 ชุด เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
ประสิทธิภาพในการใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-

way ANOVA) โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
ผลการวิเคราะห์การวิจยั พบวา่ ประสิทธิภาพในการใชง้านระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้ ง  5  ด้าน คือ ด้าน
ความสามารถในการเรียนรู้ ดา้นประสิทธิภาพการใชง้าน ดา้นความสามารถในการจดจ า ด้าน
ขอ้ผดิพลาดจากการใชง้าน และดา้นความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน พบวา่ระดบัประสิทธิภาพในการ
ใชง้านระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์อยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาตามลกัษณะส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพในการใชง้านระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ต่างกนั

ค าส าคญั : ประสิทธิภาพ, ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

ระเบยีบวิธีวิจัย

มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาเล็งเห็นถึงความส าคญัของการน าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการจดัการงานเอกสารของหน่วยงาน ให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว
ประหยดัทรัพยากร และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานขององคก์ร ท าใหเ้กิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ดังนั้ นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้น าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อการปฏิบติังานของบุคลากร โดยทุกคนตอ้งเรียนรู้การใช้ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงประกอบดว้ยการเขา้ใชร้ะบบการสร้าง - ส่งบนัทึกขอ้ความ หนังสือ
ออกภายนอก และการตั้งค่าเอกสารต่าง ๆ   เป็นตน้ รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนการท างานท่ีไม่
จ าเป็น โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชก้บังานสารบรรณ มีการพฒันาปรับปรุงใหเ้หมาะสม
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านใหมี้ความรวดเร็ว ใชง้านง่ายไม่ซบัซอ้น 

1. ศึกษาขอ้มูลเอกสาร (Documentary Research) เก่ียวกบัแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบั
พฤติกรรม และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชร้ะบบอิเลก็ทรอนิกส์ของภาครัฐ และส่วนราชการอ่ืน 
ๆ เพ่ือก าหนดกรอบความคิดในการวิจัย ประชากร ตวัแปรท่ีจะศึกษา ผูใ้ห้ขอ้มูล และเคร่ืองมือ
ตลอดจนโครงสร้างของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล
2. การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เป็นการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม
(Questionnaires) ตามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งและตอ้งการทราบจากประชากรการวิจยั โดยใช้
บุคลากรท่ีใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสม เด็จ
เจา้พระยา จ านวน 91 คน ทั้งน้ีในการออกแบบสอบถามซ่ึงจะใชเ้ป็นพฤติกรรมและความคิดเห็นทาง
ประสิทธิภาพของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) จ านวน 5 ดา้น คือดา้น
ความสามารถในการเรียนรู้ ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน ด้านความสามารถในการจดจ า ด้าน
ขอ้ผดิพลาดจากการใชง้าน และดา้นความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ในการวิจยัน าแบบสอบถามไปใชบุ้คลากรคณะวิทยาการจดัการท่ีใชร้ะบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ (e-

document) จ านวน 75 คน ตอบแบบสอบถามโดยขอความร่วมมือบุคลากรคณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563

การวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาการ
จดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา การวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี ดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS ดงัน้ี
1. น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา มาตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามคัดเลือกไวเ้ฉพาะ
แบบสอบถามท่ีมีขอ้มูลครบสมบูรณ์ ไดจ้  านวนทั้งส้ิน 75 ฉบบั 
2. น าแบบสอบถามท่ีมีขอ้ความสมบูรณ์มาจดัระเบียบขอ้มูล ลงรหสัวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัผูต้อบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน และปฏิบติัหน้าท่ีสายงานใน
ปัจจุบนั ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงไดแ้ก่ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ (Percentage)

3. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาการ
จดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา โดยหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย ( ) และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายขอ้ รายดา้น 
4. วิเคราะห์ความแตกต่างตามสมมติฐานหาค่า t–test และ F-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (one-way ANOVA)

ผลการวจิยัและการวเิคราะหข้์อมูล
การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบติังาน 
โดยจากการเก็บแบบสอบถาม ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์กลบัมาจ านวน 75 ชุด น ามาวิเคราะห์ข้อมูล 
ดว้ยสถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ร้อยละ วเิคราะห์ไดด้งัน้ี

พบว่าบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 44.0และบุคลากร คณะวิทยาการ
จดัการเพศชายคิดเป็นร้อยละ 31.0 ส่วนใหญ่มีอายุอยูใ่นช่วง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.0 ในดา้นระดบั
การศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 70.7 และดา้นระยะเวลาการ
ปฏิบติังานส่วนใหญ่มีระยะเวลา 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.7

การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมของบุคลากรในการใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คณะ
วิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา

ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมของบุคลากรในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาการ
จดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาจ านวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) ท่านเขา้ใชง้านระบบสารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-document) เพ่ือตรวจสอบขอ้มูลและเอกสารท่ีส่งมาถึงท่านมากนอ้ยเพียงใด 2) 
ระยะเวลาในการใชง้านระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ (e-document) ต่อคร้ัง 3) ท่านเคยให้รหัส
เขา้ใชง้านแก่บุคคลอ่ืนใชง้านแทนท่ีจะใชร้หสัเขา้ใชง้านของบุคคลนั้นเองหรือไม่ การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี และร้อยละ วเิคราะห์ไดด้งัน้ี

บทสรุปงานวิจยั

ความเป็นมาของปัญหา
1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของเจา้หน้าท่ีและ

บุคลากร คณะวทิยาการจดัการ
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของ

เจา้หนา้ท่ีและบุคลากร คณะวทิยาการจดัการ

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นประสิทธิภาพในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา โดยไดเ้สนอประเดน็ส าคญัจ าแนกเป็น 2 ส่วน คือ สรุปการวิจยั 
อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี

ส่วนท่ี 1 : การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยการวเิคราะห์ตามล าดบัของแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี
ตอนท่ี 1 : การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
และระยะเวลาการปฏิบติังาน

เพศ  บุคลากรใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.7 และเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละร้อยละ 41.3

อาย ุ บุคลากรใชง้านระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์อาย ุ31 ปี - 40ปี คิดเป็นร้อยละ48.0 บุคลากรใช้
งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อายุ41-50ปี คิดเป็นร้อยละ  28.0 บุคลากรใชง้านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์อายุ 51 ปี - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.0 และบุคลากรใชง้านระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์
อาย ุ20 ปี – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามล าดบั

ระดบัการศึกษา บุคลากรใชง้านระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ ระดบัการศึกษาปริญญาโท คิดเป็น
ร้อยละ  70.7 บุคลากรใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระดบัการศึกษาปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 
20.0 บุคลากรใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 6.7 และ
บุคลากรใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 2.7
ตามล าดบั

ด้านความสามารถในการเรียนรู้  บุคลากรในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้าน
ความสามารถในการเรียนรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39

ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน  บุคลากรในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้าน
ประสิทธิภาพการใชง้านอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35

ด้านความสามารถในการจดจ า  บุคลากรในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้าน
ความสามารถในการจดจ าอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34

ด้านข้อผิดพลาดจากการใช้งาน  บุคลากรในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้าน
ขอ้ผดิพลาดจากการใชง้านอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21

ดา้นความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน  บุคลากรในการใชง้านระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ดา้นความพึง
พอใจของผูใ้ชง้านอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88

ประสิทธิภาพของระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ (e-document) ขององคก์ร จ าแนกตามเพศ  
ความแตกต่างของประสิทธิภาพของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขององคก์ร ท่ีมีต่อการให้บริการใน
ดา้นต่าง ๆ จ าแนกตามสถานภาพทางเพศ พบว่าประสิทธิภาพของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
องคก์รทุกดา้น ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว้

ประสิทธิภาพของระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ (e-document) ขององคก์ร จ าแนกตามอายุ
ความแตกต่างของประสิทธิภาพของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อการให้บริการในดา้นต่าง ๆ 
จ าแนกตามอายุ พบว่า ในภาพรวมของแต่ละกลุ่มช่วงอายุกับประสิทธิภาพของระบบสารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส์ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05

ประสิทธิภาพของระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ (e-document) ขององคก์ร จ าแนกตามระดบั
การศึกษา  ความแตกต่างของประสิทธิภาพของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อการให้บริการใน
ดา้นต่าง ๆ จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ในภาพรวมของแต่ละกลุ่มระดบัการศึกษากบัประสิทธิภาพ
ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง
กันมีความคิดเห็นทางประสิทธิภาพของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อการให้บริการ ด้าน
ประสิทธิภาพการใช้งาน ด้านความสามารถในการจดจ า และด้านความพึงพอใจของผูใ้ช้งาน ความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05
เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ พบว่าบุคลากรมีระดบัประสิทธิภาพของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
ดา้นความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน พบวา่ บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีประสิทธิภาพของ
ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ แตกต่างจากบุคลากรท่ีมีระดบัปริญญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วน
คู่อ่ืน ๆ บุคลากรมีประสิทธิภาพของระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ แตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ

ประสิทธิภาพของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) ขององคก์ร จ าแนกตาม
ระยะเวลาการปฏิบติังานความแตกต่างของประสิทธิภาพของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อการ
ใหบ้ริการในดา้นต่าง ๆ จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน พบวา่ ในภาพรวมของแต่ละกลุ่มช่วงอายกุบั
ประสิทธิภาพของระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05


