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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

 การจัดสํารวจความพึงพอใจนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรับทราบความพึงพอใจ ปญหา และอุปสรรคในการ 

ใชงานระบบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน     

สารบรรณใหสอดคลองกับการใชงานของผูใช และเพื่อใหระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี

กลุมเปาหมายเปนผูปฏิบัติงานดานสารบรรณประกอบดวยผูบริหารและพนักงานของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีการ

เขาใชงานในระบบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยคริสเตียน จํานวน 78 คน และมีผูรวมตอบแบบสอบถาม

ประเมินความพึงพอใจผานระบบออนไลน (Google From) รวม 63 คน คิดเปนรอยละ 80.77 ดําเนินการ

สํารวจผานระบบออนไลน โดยมีระยะเวลาดําเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ 2566 

จากการสํารวจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 95.2 มีอายุระหวาง           

31-40 ป รอยละ 39.7 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 66.7 เปนพนักงาน รอยละ 73 สังกัดฝายสนับสนุน

วิชาการ รอยละ 52.4 มีประสบการณทํางาน 6-10 ป รอยละ 34.9 ผูตอบแบบสอบถามเคยผานการอบรม

เกี่ยวกับงานสารบรรณ รอยละ 81 และประเมินตนเองวามีความรูเกี่ยวกับงานสารบรรณอยูในระดับปานกลาง 

รอยละ 50 และมีความถี่ในการเขาใชงานระบบงานสารบรรณ สัปดาหละ 1-3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 42.9   

ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการใชงานระบบสารบรรณอยูในระดับมาก (�̅= 4.34 

S.D.= .66) และจําแนกเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก 

ดานความปลอดภัย (�̅= 4.42 S.D.= .58) ดานขั้นตอนและกระบวนการ (�̅= 4.34 S.D.= .65) ดานความ   

พึงพอใจในการใชงานระบบ (�̅= 4.32 S.D.= .69) และดานการจัดการเอกสารและประสิทธิภาพ (�̅= 4.28 

S.D.= .7.1) ตามลําดับ  
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บทท่ี 1  

บทนํา 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 กลุมงานสารบรรณ ฝายบริหารทั่วไป รวมกับสํานักบริการดิจิทัลเพื่อการศึกษา ไดจัดทําระบบงานสาร

บรรณ ในระบบ Digital Service ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน ตั้งแตปการศึกษา 2563  โดยมีการใชงานและ

พัฒนาการใชงานระบบฯ ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน วัตถุประสงคในการจัดทําระบบงานสารบรรณเพื่อการ

จัดเก็บและบันทึกขอมูลงานดานสารบรรณของทุกสวนงานไดอยางเปนระบบ รวมทั้งอํานวยความสะดวกใน

การลดขั้นตอนของการประสานงานขอมูลดานเอกสาร ตลอดจนเปนการชวยประหยัดคาใชจายในการใช

ทรัพยากรประเภทกระดาษ ทั้งนี้ระบบดังกลาวที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย การจัดสงหนังสือภายในระหวางสวน

งาน การลงรับหนังสือจากภายนอก และการออกเลขหนังสือภายนอก เปนตน โดยกลุมงานสารบรรณ ฝาย

บริหารทั่วไป ไดมีการสรางความเขาใจใหกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกสวนงานผานการประชุมตั้งแต

เริ่มนําระบบฯ เขามาใชงาน และมีการจัดอบรมเพื่อทบทวนทําความเขาใจในการใชงานระบบฯ พรอมแนะนํา

เทคนิควิธีการจัดทําเอกสารที่สามารถนําไปประยุกตใชรวมกับการใชงานระบบฯ ดวย นอกจากนั้นไดมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชนการปฏิบัติงานดานสารบรรณ รวมทั้งไดปรับปรุงคูมือการใชงานระบบฯ ใหเปน

ปจจุบัน และใหคําปรึกษาเมื่อมีขอสงสัย รวมถึงการประสานงานใหความชวยเหลือเมื่อผูใชงานพบเจอปญหา

ในการใชงานระบบงานสารบรรณ 

  ดังนั้น เพื่อรับทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานสารบรรณที่ถูกพัฒนาขึ้นจาก

ประสบการณของผูใชงานจริง ทั้งในดานขั้นตอนและกระบวนการ ดานการจัดการเอกสารและประสิทธิภาพ 

ดานความปลอดภัย และดานความพึงพอใจในการใชงานระบบ และความตองการดานอ่ืนๆ กลุมงานสารบรรณ 

ฝายบริหารทั่วไป จึงไดจัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจในการใชงานระบบงานสารบรรณผานระบบออนไลน 

ซึ่งผลการประเมินจะนําไปใชเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงประสิทธิภาพใหตรงกับความตองการของผูใชตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อทราบความคิดเห็นของผูใชงานระบบงานสารบรรณ 

2.2 เพื่อทราบปญหาและอุปสรรคในการใชงานระบบงานสารบรรณ 

2.3 เพื่อนําขอมูลความคิดเห็นมาแกไข ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานสารบรรณ  

 

3. กลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมายเปนผูปฏิบัติงานดานสารบรรณประกอบดวยผูบริหารและพนักงานของมหาวิทยาลัยฯ 

ที่มีชื่อเขาใชงานในระบบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยคริสเตียน จํานวน 78 คน มีผูรวมตอบแบบสอบถาม 

รวม 63 คน คิดเปนรอยละ 80.77 
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4. เครื่องมือท่ีใชในการสํารวจ 

เครื่องมือท่ีใชในการสํารวจ คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1   ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล  

 ตอนที่ 2   แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใชระบบงานสารบรรณ ประกอบดวย 4 ดาน คือดาน

ความปลอดภัย ดานการจัดการเอกสาร ดานความพึงพอใจในการใชงานระบบ และดานขั้นตอนและ

กระบวนการ  

ลักษณะของแบบสอบถามความคิดเห็น ประกอบดวยขอความชุดหนึ่งสําหรับใหกลุมที่สํารวจแสดง

ความรูสึกเห็นดวย หรือไมเห็นดวยกับ “ประเด็น” ในแตละขอความ โดยไดกําหนดเปนมาตรวัดระดับความ 

พึงพอใจแบงออกเปน 5 ระดบั ตามหลักการมาตรวัดของลิเครท (Likert’s rating Scale) ดังนี้ 

 พึงพอใจมากที่สุด  เทากับ  5 คะแนน 

 พึงพอใจมาก  เทากับ  4 คะแนน 

 พึงพอใจปานกลาง เทากับ  3 คะแนน 

 พึงพอใจนอย  เทากับ  2 คะแนน 

 พึงพอใจนอยที่สุด เทากับ  1 คะแนน 

การแปลผลคะแนนความคิดเห็น แบงระดับความประทับใจออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ย   การแปลความหมาย 

 4.51 – 5.00   มากที่สุด 

 3.51 – 4.50   มาก 

 2.51 – 3.50   ปานกลาง 

 1.51 – 2.50   นอย 

 1.00 – 1.50   นอยที่สุด 

 

5. วิธีการสํารวจและวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวยขั้นตอนท่ีสําคัญ คือ 

1. สรางแบบสอบถามผานระบบออนไลน 

2. จัดเก็บขอมูลตามระยะระหวางเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2566 

3. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม 

4. วิเคราะหประมวลผลขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติและจัดทําตารางวิเคราะหทางสถิติ 

 5. แปลความหมาย “ผล” การวิเคราะหขอมูลจากคอมพิวเตอร 

 6. เรียบเรียง เขียนรายงาน และสรุปผลการศึกษา 
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6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้ มีสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 

 1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของนักศึกษาและบุคลากร ไดแกความถี่ (Frequency)            

รอยละ (Percentage)  

 2. การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็น ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

 

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ไดรับขอมูลที่แสดงถึงปญหาและคุณภาพของระบบงานสารบรรณที่ใชงานอยู รวมทั้งขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาระบบงานสารบรรณใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของ

ผูใชงานมากขึ้น 
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บทท่ี 2 

ผลการสํารวจ 

 

สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมเปาหมาย 

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของขอมูลพื้นฐานกลุมเปาหมาย 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน(N=52) รอยละ (100) 

เพศ 

- หญิง 

- ชาย 

 

60 

3 

 

95.2 

4.8 

อาย ุ

- 21 – 30 ป 

- 31 – 40 ป 

- 41 - 50 ป 

- 51 ปขึ้นไป 

 

5 

25 

22 

11 

 

7.9 

39.7 

34.9 

17.5 

ระดับการศึกษา 

- ต่ํากวาปริญญาตรี 

- ปริญญาตรี 

- ปริญญาโท 

- ปริญญาเอก 

 

1 

42 

16 

4 

 

1.6 

66.7 

25.4 

6.3 

สถานภาพ 

- พนักงาน 

- ผูบริหาร 

- อาจารย 

 

46 

7 

10 

 

73 

11.1 

15.9 

สวนงานที่สังกัด 

- คณะวิชา 

- ฝายสนับสนุนวิชาการ 

 

30 

33 

 

47.6 

52.4 

ระยะเวลาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

- 1 – 5 ป 

- 6 – 10 ป 

- 11 – 15 ป 

- มากกวา 15 ปขึ้นไป  

 

10 

22 

10 

21 

 

15.9 

34.9 

15.9 

33.3 
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของขอมูลพื้นฐานกลุมเปาหมาย(ตอ) 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน(N=52) รอยละ (100) 

การอบรมการใชงานระบบสารบรรณ 

- เคยอบรม 

- ไมเคยอบรม 

 

51 

12 

 

81 

19 

ระดับความรูเกี่ยวกับงานสารบรรณ  

(จากคําตอบ 58 คน) 

- ระดับด ี

- ระดับปานกลาง 

- ระดับนอย 

 

 

26 

29 

3 

 

 

44.8 

50.0 

5.2 

ความถี่ในการใชระบบงานสารบรรณ 

- มากกวาวันละ 1 ครั้ง 

- เขาใชทุกวัน 

- สัปดาหละ 1-3 ครั้ง 

- สัปดาหละ 4-5 ครั้ง 

- ไมเคยเขาใชงาน 

 

3 

22 

27 

9 

2 

 

4.8 

34.9 

42.9 

14.3 

3.2 

 

 จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 95.2 

มีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 39.7 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 42 คน       

คิดเปนรอยละ 66.7 เปนพนักงาน จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 73 สังกัดฝายสนับสนุนวิชาการ จํานวน       

33 คน คิดเปนรอยละ 52.4 มีประสบการณทํางาน 6-10 ป จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 34.9 ผูตอบ

แบบสอบถามเคยผานการอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 81 และประเมินตนเอง

วามีความรูเกี่ยวกับงานสารบรรณอยูในระดับปานกลาง จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 50 และมีความถี่ในการ

เขาใชงานระบบงานสารบรรณ สัปดาหละ 1-3 ครั้ง จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 42.9 

 

สวนที่ 2 ผลสํารวจความพึงพอใจตอการใชระบบงานสารบรรณ 

 ความพึงพอใจในการใชระบบงานสารบรรณ ทั้งนี้ไดแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานขั้นตอนและ

กระบวนการ ดานการจัดการเอกสารและประสิทธิภาพ ดานความปลอดภัย และดานความพึงพอใจในการใช

งานระบบ ดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจตอการใชระบบงานสารบรรณ 
 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย 

�̅ 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

ความ 

หมาย 

1.ดานขั้นตอนและกระบวนการ     

1.1 เขาใชงานระบบไดงายและสะดวก 4.38 .58 มาก 

1.2 ระบบมีขัน้ตอนการ “รับ” เอกสารเขาใจงาย 4.40 .64 มาก 

1.3 ระบบมีขัน้ตอนการ “สง” เอกสารเขาใจงาย 4.30 .64 มาก 

1.4 ระบบมีขัน้ตอนการขอเลขที่หนังสือออกภายนอกที่สะดวกและ 

เขาใจงาย 

4.35 .65 มาก 

1.5 สามารถแกไขปญหาเมื่อบันทึกขอมูลผิดพลาดหรือยกเลิก  

ดวยตนเองไดสะดวก 

4.25 .74 มาก 

คาระดับคะแนนเฉลี่ยรวม 4.34 .65 มาก 

2. ดานการจัดการเอกสารและประสิทธิภาพ    

2.1 เมนูการใชงานของระบบมคีวามเหมาะสม 4.32 .64 มาก 

2.2 การรับและสงเอกสารสะดวกและรวดเร็ว 4.41 .64 มาก 

2.3 ทานทราบวิธีการสงและสามารถแนบไฟลเอกสารสงใหสวนงานอื่นได 4.33 .65 มาก 

2.4 ทานสามารถเปดดูไฟลเอกสารประเภทบบีอัดไฟลได (เชน .zip, .rar) 4.13 .92 มาก 

2.5 การเปดดูเอกสารมีการนําเสนอขอมูลแตละหนาจอเหมาะสมและ 

รวดเร็ว 

4.29 .71 มาก 

2.6 การคนหาเอกสารเพื่อติดตามงาน และการแจงเตือนมีความ 

เหมาะสมและรวดเร็ว 

4.24 .71 มาก 

2.7 สามารถรองรับการใชงานบนอุปกรณ Smart Phone, Tablet หรือ 

คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

4.27 .70 มาก 

คาระดับคะแนนเฉลี่ยรวม 4.28 .71 มาก 

3. ดานความปลอดภัย    

3.1 การจัดเก็บขอมูลมีความปลอดภัย (ระบุรหัสผูใชและรหัสผาน)  4.38 .58 มาก 

3.2 การนําเสนอขอมูลมีความถูกตอง 4.44 .56 มาก 

3.3 ระบบมีความมั่นคง ขอมูลไมสูญหาย 4.43 .59 มาก 

คาระดับคะแนนเฉลี่ยรวม 4.42 .58 มาก 
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจตอการใชระบบงานสารบรรณ (ตอ) 
 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย 

�̅ 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

ความ 

หมาย 

4. ดานความพึงพอใจในการใชงานระบบ    

4.1 ระบบตอบสนองความตองการของผูใชงาน 4.37 .63 มาก 

4.2 ระบบชวยลดขั้นตอนการทาํงานที่เคยปฏิบตัิอยูและ 

ชวยลดระยะเวลาในการทํางาน 

4.27 .70 มาก 

4.3 ระบบชวยลดการใชทรัพยากรของสวนงาน 4.33 .74 มาก 

คาระดับคะแนนเฉลี่ยรวม 4.32 .69 มาก 

ภาพรวม 4.34 .66 มาก 

ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความตองการอื่นๆ     

1. ระบบควรมีการแนบไฟลไดหลายไฟลโดยไมตองบีบอัดไฟล 4.40 .74 มาก 

2. ระบบควรสามารถบันทึกออกเลขที่คําสั่งหรือประกาศของคณะวิชา

หรือสวนงานได 

4.29 .77 มาก 

3. ควรมีการอบรมการใชงานระบบทุกปการศึกษา 4.11 .88 มาก 

คาระดับคะแนนเฉลี่ยรวม 4.26 .78 มาก 
 

จากตารางที่ 2 พบวา ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการใชงานระบบสารบรรณ อยู

ในระดับมาก  (�̅= 4.34 S.D.= .66) และจําแนกเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับ

จากมากไปหานอย ไดแก ดานความปลอดภัย (�̅= 4.42 S.D.= .58) ดานขั้นตอนและกระบวนการ (�̅= 4.34 

S.D.= .65) ดานความพึงพอใจในการใชงานระบบ (�̅= 4.32 S.D.= .69) และดานการจัดการเอกสารและ

ประสิทธิภาพ (�̅= 4.28 S.D.= .7.1) ตามลําดับ ทั้งนี้ไดสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความตองการ

อื่นๆ ซึ่งมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (�̅= 4.26 S.D.= .78)  

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจที่มีตอการใชระบบงานสารบรรณเปนรายดานพบวา 

 ดานความปลอดภัยผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการใชงานเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูล          

มีความถูกตองอยูในอันดับแรก (�̅= 4.44 S.D.= .56)  

 ดานขั้นตอนและกระบวนการผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการใชงานเกี่ยวกับระบบมีขั้นตอน

การ “รับ” เอกสารเขาใจงายอยูในอันดับแรก (�̅= 4.40 S.D.= .64) 

 ดานความพึงพอใจในการใชงานระบบผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการใชงานเกี่ยวกับระบบ

ตอบสนองความตองการของผูใชงานอยูในอันดับแรก (�̅= 4.37 S.D.= .63) 
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 ดานการจัดการเอกสารและประสิทธิภาพผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการใชงานเกี่ยวกับ

การรับและสงเอกสารสะดวกและรวดเร็วอยูในอันดับแรก (�̅= 4.41 S.D.= .64) 

  

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ หรือความตองการใหระบบงานสารบรรณปรับปรุง 

 ผูตอบแบบสอบถาม ไดแสดงใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

- เมื่อผูรับเอกสารกดบันทึกรับเอกสารแลว ระบบฯ ควรปดงานใหอัตโนมัติ ไมตองเขามาปดงานใน

ระบบซ้ํา จํานวน 2 ความคิดเห็น 

- ควรมีการแนบไฟลไดหลายๆ ไฟลโดยไมตองแปลงไฟล จํานวน 2 ความคิดเห็น 

- การคนหาจดหมายตองเลือกเปนเดือนๆ ควรแสดงจดหมายของเดือนเกาท้ังป ไมแยกเปนเดือนๆ 

ไมสะดวกในการคนหา 

- งานบางอยางยังใช paper ควรยกเลิกการใช paper, งานหรือเอกสารที่ยกเลิก หรือลาสมัย ควรมี

ระบบแยกจัดเก็บ อยามารวมกับเอกสารปจจุบันที่ใชจริง 

 

สวนที่ 4 ปญหาที่พบจากการใชระบบงานสารบรรณ (เพิ่มเติม) 

 ผูตอบแบบสอบถาม ไดแจงปญหาเกี่ยวกับการใชงานระบบงานสารบรรณ ดังนี้ 

- ไมสามารถสงไฟลเอกสารไดครั้งละหลายๆไฟล โดยตองบีบอัดขอมูลเปน Zip หรือ rar เนื่องจาก

เครื่องคอมพิวเตอรของบางสวนงานลาสมัยไมรองรับกับไฟลเอกสาร จึงทําใหบางครั้งไมสามารถ

เปดไฟลและสงไฟลได จํานวน 3 ความคิดเห็น 

- การรีเซตหนาจอชานิดหนอยสําหรับการเขาระบบหรือลงเอกสาร 

- ซับซอน มากมาย ไมทราบเก็บอะไรบางเรียกใชยาก 

- คําสั่งหรือประกาศ บางครั้งคนหายาก เอกสารมีจํานวนมากมายรวมกัน ทั้งใชจริงและยกเลิกไปแลว 

- ไมคอยไดใช ไมทราบปญหาที่แทจริง 
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บทท่ี 3 

บทสรุป 

 

จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบงานสารบรรณ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม 

สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 95.2 มีอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 40.4 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 

66.7 เปนพนักงาน รอยละ 73 สังกัดฝายสนับสนุนวิชาการ รอยละ 52.4 มีประสบการณทํางาน 6-10 ป      

รอยละ 34.9 ผูตอบแบบสอบถามเคยผานการอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ รอยละ 81 และประเมินตนเองวา

มีความรูเกี่ยวกับงานสารบรรณอยูในระดับปานกลาง รอยละ 50 และมีความถี่ในการเขาใชงานระบบงาน       

สารบรรณ สัปดาหละ 1-3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 42.9 ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการใช

งานระบบสารบรรณอยูในระดับมาก (�̅= 4.34 S.D.= .66) และจําแนกเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก

ทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานความปลอดภัย (�̅= 4.42 S.D.= .58) ดานขั้นตอนและ

กระบวนการ (�̅= 4.34 S.D.= .65) ดานความพึงพอใจในการใชงานระบบ (�̅= 4.32 S.D.= .69) และดาน

การจัดการเอกสารและประสิทธิภาพ (�̅= 4.28 S.D.= .7.1) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดาน

ความปลอดภัยผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการใชงานเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลมีความถูกตอง        

อยูในอันดับแรก (�̅= 4.44 S.D.= .56) ดานขั้นตอนและกระบวนการผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอ

การใชงานเกี่ยวกับระบบมีขั้นตอนการ “รับ” เอกสารเขาใจงายอยูในอันดับแรก (�̅= 4.40 S.D.= .64) ดาน

ความพึงพอใจในการใชงานระบบผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการใชงานเกี่ยวกับระบบตอบสนอง

ความตองการของผูใชงานอยูในอันดับแรก (�̅= 4.37 S.D.= .63) และดานการจัดการเอกสารและ

ประสิทธิภาพผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการใชงานเกี่ยวกับการรับและสงเอกสารสะดวกและรวดเร็ว

อยูในอันดับแรก (�̅= 4.41 S.D.= .64) ทั้งนี้ผูจัดทําระบบฯ จะไดนําขอคนพบจากการใหความคิดเห็นดังกลาว

ไปพัฒนาและปรับปรุงระบบงานสารบรรณใหสอดคลองกับความตองการของผูใชงาน และครอบคลุมการ

ปฏิบัติงานดานสารบรรณของมหาวิทยาลัยฯ ตอไป 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

 




