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กลุมงานศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ปงบประมาณ 2561  



คํานํา 
 

 ในปงบประมาณ 2561  กลุมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศไดทําการประเมินผลความพึงพอใจ

ตอการใหบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document)  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลการ

ใหบริการ  โดยการศึกษาปญหา  ขอเสนอแนะของผูเขาใชบริการ  ทั้งน้ีไดดําเนินการโดยเ ก็บรวบรวม     

ขอมูล  ประมวลผล  และเขียนรายงานเสร็จเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศจึงหวังวารายงานประเมินผลความพึงพอใจตอการใหบริการระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกสฉบับน้ี  จะเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอการปรับปรุง  พัฒนางานดานบริการใหดี

ย่ิงขึ้นในโอกาสตอไป 

 

 

กลุมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กันยายน 2561 

 



สารบัญ 
 

 หนา 

บทที่ 1  บทนํา  

 ความเปนมา 1 

 ความมุงหมายของการประเมิน 1 

 ขอบเขตของการประเมิน 1 
  

บทที่ 2  วิธีการดําเนินการศึกษา 2 

 กลุมตัวอยาง 2 

 เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 2 

 การดําเนินการเก็บขอมลู 2 

 การวิเคราะหขอมลู 2 
  

บทที่ 3  ผลการประเมิน 3 

 ตอนที่ 1  สภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 3 

 ตอนที่ 2  การวิเคราะหความพึงพอใจการใหบรกิารระบบสารบรรณ

อิเลก็ทรอนิกส (e-Document) 

5 

 ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะในการใหบริการระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส (e-

Document) 

8 

   

ภาคผนวก 9 

 



สารบัญตาราง 
 

  หนา 

ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามเพศ 3 

ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามสถานภาพ 4 

ตาราง 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามหนวยงาน 4 

ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพงึพอใจในการให 

บริการ  โดยภาพรวม 

5 

ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพงึพอใจในการให 

บริการ  ดานกระบวนการ / ข้ันตอนการใหบริการ 

6 

ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพงึพอใจในการใน

การใหบริการ ดานเน้ือหา 

6 

ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพงึพอใจในการใน

การใหบริการ  ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย 

7 

ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพงึพอใจในการใน

การใหบริการ ดานเจาหนาทีผู่ใหบริการ 

7 

ตาราง 9 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพงึพอใจในการใน

การใหบริการ ดานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบรกิาร 

8 

ตาราง 10 แสดงขอเสนอะแนะเพื่อปรบัปรุงการใหบรกิาร 9 

 



บทสรปุสําหรบัผูบริหาร 

 

 การประเมินผลความพึงพอใจตอการใชบริการระบบ สารบรรณอิ เล็กทรอนิกส   

ในปงบประมาณ 2561  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการใหบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส   

และเพื่อศึกษาปญหา  ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการในปตอไป  โดยสํารวจจากบุคลากร

ในหนวยงานของมหาวิทยาลัยที่ใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  จํานวน 585  คน 

 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสพอสรุปไดดังน้ี 

 

1.  สภาพท่ัวไป 

 พบวาผูเขาใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง (67.8%)  สถานภาพเปนบุคลากรสายสนับสนุน  

(56.9%)  หนวยงานที่เขาใชบริการมาจากสํานักงานอธิการบดีมากที่สุด (17.3%)   

    

2.  ความพึงพอใจตอการใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในดานตาง ๆ พบวาโดยภาพรวม อยูในระดับ “มาก” 

(X = 4.11) คิดเปนรอยละ 82.2  โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดในดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

(X  = 4.33) คิดเปนรอยละ 86.6  รองลงมาเปนดานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ   

( X  = 4.12)  คิดเปนรอยละ 82.4 และดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย ( X  = 4.06)  

คิดเปนรอยละ 81.2 

 

3.  ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงงานบริการ 

 มีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการดังน้ี  คือ   

1. พอกดสงเอกสารแลว กลายเปนวาสงไปหาผูรับช่ือน้ันซ้ําสองฉบับ 

2. อยากใหมีการอบรม ใชไมเปน 

3. นาจะมี App บนมือถือ 

 



บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมา 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเปนระบบหน่ึงที่นํามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน  มีวัตถุประสงคเพื่อการรับ – สงเอกสารจากหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งใน

ปจจุบันไดมีการใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสอยูแลว  และเพื่อใหระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

ตรงกับความตองการ ของผูใชงานมากที่สุด  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงไดจัดทําโครงการสํารวจ

ความพึงพอใจของการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสข้ึนเพื่อที่จะนําขอมูลการสํารวจมาพัฒนา  

ปรับปรุงระบบสารบรรณ-อิเล็กทรอนิกสตอไป 

 

ความมุงหมายของการประเมิน 

 1.  เพื่อนําผลการประเมินความพึงพอใจมาพัฒนา ปรับปรุง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 2.  เพื่อใหการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 

ขอบเขตของการประเมิน 

 ในการประเมินครั้งน้ี  เปนหนวยงานของมหาวิทยาลัย  ที่ใชบริการระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส  ในปงบประมาณ 2561  เพื่อสํารวจระดับความพึงพอใจในการใหบริการระบบ         

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

 



บทที่ 2 

วิธีการดําเนินการศกึษา 

 

กลุมตัวอยาง 

 บุคลากรที่ใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ประจําปงบประมาณ 2561  รวมทั้งสิ้น  

585  คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมิน 

 แบบสอบถามความพึงพอใจการใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  มีทั้งหมด 3  ตอน

คือ  ตอนที่ 1  เปนคําถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ตอนที่ 2  เปนคําถามเกีย่วกบั

ความพึงพอใจตอการใหบริการ  ตอนที่ 3 เกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ   

 

การดําเนินการเก็บขอมูล 

 ผูดูแลระบบ  เก็บขอมูลแบบสอบถามผูใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ประจําป

งบประมาณ 2561 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 1.  ตอนที่ 1  หาคาความถ่ี  และรอยละ   

 2.  ตอนที่ 2  หาคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

3.  ตอนที่ 3  จัดกลุมความคิดเห็นและขอเสนอแนะ   

 



บทที่ 3 

ผลการประเมิน 

 

 การประเมินความคิดเห็นของผูใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ีจะเสนอผลการ

ประเมินเปนตอน ๆ แบงเปน 3 ตอน  คือ 

ตอนท่ี 1  เปนคําถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะคําถามเปน

แบบตรวจสอบรายการ (check – list)  จํานวน 3 ขอ  ไดแก  เพศ  สถานภาพ  หนวยงาน     

 ตอนท่ี 2  เปนคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใหบริการ  มีลักษณะเปนคําถามเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  จํานวน  22  ขอ 

 ตอนท่ี 3  เปนความถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะ  เปนคําถามปลายเปด 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

   ตอนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   จําแนกตาม  

เพศ  สถานภาพ  หนวยงาน  ดังแสดงในตาราง 1 – 3  

 

ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส  จําแนกตามเพศ  
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 82 32.2 

หญิง 173 67.8 

รวม 255 100.0 
 

จากตาราง 1  พบวาผูใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  เปนเพศหญิงมากกวา      

เพศชาย  คือ  เพศหญิง  จํานวน 173 คน  คิดเปนรอยละ 67.8  และเพศชาย  จํานวน  82  คน  คิด

เปนรอยละ 32.2 
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ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตาม

สถานภาพ  

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

อาจารย 74 29.0 

ขาราชการ 15 5.9 

บุคลากรสายวิชาการ 21 8.2 

บุคลากรสายสนับสนุน 145 56.9 

รวม 255 100.0 
 

จากตาราง 2  พบวากลุมผูใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  สวนใหญเปนบุคลากร

สายสนับสนุน  จํานวน 145  คน  คิดเปนรอยละ  56.9  รองลงมาอาจารย  จํานวน  74  คน  คิด

เปนรอยละ 29.0 

 

ตาราง 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตาม

หนวยงาน 

หนวยงาน จํานวน รอยละ 

  คณะครุศาสตร 18 7.1 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 17 6.7 

 คณะวิทยาการจัดการ 13 5.1 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 20 7.8 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 18 7.1 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร 13 5.1 

 คณะนิติศาสตร 10 3.9 

 คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 4.7 

 คณะนิเทศศาสตร 11 4.3 

 คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป 9 3.5 

  สํานักงานอธิการบดี 44 17.3 

  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 11.0 

 สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 14 5.5 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 11 4.3 



 5 

หนวยงาน จํานวน รอยละ 

 สํานักบริการวิชาการ 3 1.2 

 บัณฑิตวิทยาลัย 7 2.7 

 คลินิกเทคโนโลยี 1 0.4 

 หนวยงานริมกรีน 3 1.2 

 หนวยงานสนามกอลฟ 3 1.2 

 รวม 255 100.0 
 

จากตาราง 3  พบวาผูใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  สวนใหญมาจากสํานักงาน

อธิการบดี  จํานวน 44 คน  คิดเปนรอยละ 17.3  รองลงมาคือ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  จํานวน  28 คน  คิดเปนรอยละ 11.0 

 

ตอนท่ี 2  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจการใหบริการระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส  โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)       

โดยรวม  และรายขอ  ดังแสดงในตารางที่ 4 – 9  ซึ่งกําหนดนํ้าหนักคะแนนดังน้ี 

 ตอบมากทีสุ่ด กําหนดนํ้าหนักคะแนนเปน  5 

 ตอบมาก กําหนดนํ้าหนักคะแนนเปน  4 

 ตอบปานกลาง กําหนดนํ้าหนักคะแนนเปน  3 

 ตอบนอย กําหนดนํ้าหนักคะแนนเปน  2 

 ตอบนอยทีสุ่ด กําหนดนํ้าหนักคะแนนเปน  1 

จากน้ันหาคาเฉลี่ยของคะแนนแตละขอ  โดยนําคาที่ไดมาเทยีบกับเกณฑ  ดังน้ี 

 3.68 – 5.00 หมายถึง  มีความพอใจอยูในระดับมาก 

 2.34 – 3.67 หมายถึง  มีความพอใจอยูในระดับปานกลาง 

 1.00 – 2.33 หมายถึง  มีความพอใจอยูในระดับนอย 
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ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบ 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส  โดยภาพรวม    
 

ความพึงพอใจตอการใหบรกิารระบบสารบรรณ

อิเลก็ทรอนิกส 
( X ) (S.D.) ระดับ 

ดานกระบวนการข้ันตอน 4.02 0.90 มาก 

ดานเน้ือหา 4.03 0.92 มาก 

ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย 4.06 0.88 มาก 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.33 0.85 มาก 

ดานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 4.12 0.92 มาก 

รวม 4.11 0.89 มาก 
 

จากตาราง 4  พบวาผูใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  มีระดับความพึงพอใจตอการ

ใหบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  โดยภาพรวม  อยูในระดับ  “มาก”  ( X  = 4.11)  และเมื่อ

พิจารณาในรายดาน  พบวา  ทุกดาน  อยูในระดับ  “มาก”   

 

ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส   

ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 
 

ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  ( X ) (S.D.) ระดับ 

1. มีการจัดหมวดหมูของรายการใชงานไดอยางชัดเจน 4.09 0.81 มาก 

2. มีเมนูการใชงานงาย ไมซับซอน 4.03 0.87 มาก 

3. การเขาถึงระบบทําไดงาย รวดเร็ว 4.02 0.94 มาก 

4. มีฟงกชันครอบคลุมการทํางาน 4.00 0.90 มาก 

5. ระบบมีข้ันตอนการทํางานเปนลําดับเขาใจงาย 4.02 0.90 มาก 

6. ระบบมีการแสดงผลขอมูลที่รวดเร็ว 3.99 0.95 มาก 

รวม 4.02 0.90 มาก 
 

จากตาราง 5  พบวาผูใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  มีระดับความพึงพอใจตอการ

ใหบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  โดยภาพรวมอยูใน

ระดับ  “มาก”  ( X  =  4.02)  และเมื่อพิจารณาในรายขอ  พบวา ทุกขออยูในระดับ  “มาก” 
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ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ดาน

เน้ือหา 
 

ดานเน้ือหา  ( X ) (S.D.) ระดับ 

1. ขอมูลในระบบครอบคลุมความตองการของผูใชงาน 3.99 0.92 มาก 

2. ขอมูลในระบบมีความถูกตอง ชัดเจน  นาเช่ือถือ 4.09 0.88 มาก 

3. รายงานผลในระบบฯ สามารถนําไปเปนขอมลูการ

ตัดสินใจของผูบริหารได   
3.95 0.97 มาก 

4. ระบบแสดงขอมูลไดอยางเหมาะสม ครบถวน 4.02 0.91 มาก 

5. ขอมูลในระบบมีความเปนปจจุบัน 4.08 0.92 มาก 

รวม 4.03 0.92 มาก 
 

จากตาราง 6  พบวาผูใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  มีระดับความพึงพอใจตอการ

ใหบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ดานเน้ือหา  โดยภาพรวม อยูในระดับ  “มาก”  ( X  = 4.03)  

และเมื่อพิจารณาในรายขอ  พบวา  ทุกขอ  อยูในระดับ  “มาก” 

 

ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ดาน

ประสิทธิภาพและความปลอดภัย 
 

ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย  ( X ) (S.D.) ระดับ 

1.ระบบฯ แสดงขอมลูไดอยางเหมาะสม ครบถวน 4.02 0.93 มาก 

2. ระบบฯ มกีารตรวจสอบสถานะผูใชงาน 4.06 0.87 มาก 

3. ระบบฯ มกีารปองกันขอมูลเสียหาย 4.04 0.88 มาก 

4. ระบบฯ มกีารเก็บรักษาขอมลูอยางมีประสทิธิภาพ

และปลอดภัย 
4.12 0.85 มาก 

รวม 4.06 0.88 มาก 
 

จากตาราง 7  พบวาผูใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  มีระดับความพึงพอใจตอการ

ใหบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย  โดยภาพรวม  อยูใน

ระดับ  “มาก”  ( X  = 4.06)  และเมื่อพิจารณาในรายขอ  พบวา  ทุกขอ  อยูในระดับ  “มาก” 
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ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ดาน

เจาหนาที่ผูใหบริการ 
 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  ( X ) (S.D.) ระดับ 

16. เจาหนาทีส่ามารถตอบคําถาม หรือแกไขปญหาจาก

การใชงานได รวดเร็ว 
4.27 0.91 มาก 

17. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลกิ ลักษณะ

ทาทางของเจาหนาทีผู่ใหบริการ 
4.38 0.82 มาก 

18. ความเอาใจใส กระตือรือรน ความพรอม และมี

จิตสํานึกในการใหบรกิารของผูใหบริการ 
4.34 0.83 มาก 

19. เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบรกิารโดยไมเลือก

ปฏิบัติตรงไปตรงมา 
4.35 0.83 มาก 

รวม 4.33 0.85 มาก 
 

จากตาราง 8  พบวาผูใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  มีระดับความพึงพอใจตอการ

ใหบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  โดยภาพรวม  อยูในระดับ  

“มาก”  ( X  = 4.33)  และเมื่อพิจารณาในรายขอ  พบวา  ทุกขอ  อยูในระดับ  “มาก” 

 

ตาราง 9 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ดาน

ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
 

ดานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  ( X ) (S.D.) ระดับ 

20. ระบบสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงาน

ไดดี 
4.06 0.95 มาก 

21. ระบบสามารถชวยอํานวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานไดดีข้ึน 
4.15 0.87 มาก 

22. ระบบฯ สามารถชวยลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ใหเร็วข้ึนได 
4.14 0.93 มาก 

รวม 4.12 0.92 มาก 
 

จากตาราง 9  พบวาผูใชบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  มีระดับความพึงพอใจตอการ

ใหบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ดานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  โดยภาพรวม  

อยูในระดับ  “มาก”  ( X  = 4.12)  และเมื่อพิจารณาในรายขอ  พบวา  ทุกขอ  อยูในระดับ  “มาก” 
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ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการ   

โดยรวบรวมความถ่ีที่ไดจากแบบสอบถามมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีความถ่ีที่เรียงจากมากไป

หานอย  ดังแสดงในตาราง  10   

 

ตาราง 10 ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการใหบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส   
  

ลําดับที ่ รายการ ความถ่ี 

1 พอกดสงเอกสารแลว กลายเปนวาสงไปหาผูรับช่ือน้ันซ้ําสองฉบับ 1 

2 อยากใหมีการอบรม ใชไมเปน 1 

3 นาจะมี App บนมือถือ 1 
 

 ตาราง 10  พบวาผูเขาใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  มีขอเสนอแนะดังน้ี  พอกดสง

เอกสารแลว กลายเปนวาสงไปหาผูรับช่ือน้ันซ้ําสองฉบับ ,  อยากใหมีการอบรม ใชไมเปน และนาจะมี 

App บนมือถือ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 

 



แบบประเมินความพึงพอใจระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส (e-Document) 

กลุมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใชบริการ 

(โปรดทําเคร่ืองหมาย  หนาคําตอบท่ีตรงกับความเปนจริง) 

เพศ ชาย      หญิง 

สถานภาพผูตอบ อาจารย     ขาราชการ     บุคลากรสายวิชาการ     บุคลากรสายสนับสนุน     

หนวยงาน  คณะครุศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  คณะวิทยาการจัดการ   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 

  คณะนิติศาสตร 
 คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  คณะนิเทศศาสตร  คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป 

  คณะพยาบาลศาสตร  สํานักงานอธิการบดี 

  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา  สํานักบริการวิชาการ 

  บัณฑิตวิทยาลัย  คลินิกเทคโนโลยี 

  หนวยงานริมกรีน  หนวยงานสนามกอลฟ 

 



ตอนท่ี 2 ทานมีความพึงพอใจตอการใหบริการมากนอยเพียงใด 

(โปรดทําเคร่ืองหมาย  หนาคําตอบท่ีตรงกับความเปนจริง) 

ระดับความพึงพอใจ 
หัวขอ 

มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

กระบวนการข้ันตอน/กระบวนการ      

1. มีการจัดหมวดหมูของรายการใชงานไดอยางชัดเจน      

2. มีเมนูการใชงานงาย ไมซับซอน      

3. การเขาถึงระบบทําไดงาย รวดเร็ว      

4. มีฟงกชันครอบคลุมการทํางาน      

5. ระบบมีขั้นตอนการทํางานเปนลําดับเขาใจงาย      

6. ระบบมีการแสดงผลขอมูลที่รวดเร็ว      

ดานเนื้อหา      

7. ขอมูลในระบบครอบคลุมความตองการของผูใชงาน      

8. ขอมูลในระบบมีความถูกตอง ชัดเจน  นาเช่ือถือ      

9. รายงานผลในระบบฯ สามารถนําไปเปนขอมูลการตัดสินใจของ

ผูบริหารได        

10. ระบบแสดงขอมูลไดอยางเหมาะสม ครบถวน      

11. ขอมูลในระบบมีความเปนปจจุบัน      

ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย      

12. ระบบฯ แสดงขอมูลไดอยางเหมาะสม ครบถวน      

13. ระบบฯ มีการตรวจสอบสถานะผูใชงาน      

14. ระบบฯ มีการปองกันขอมูลเสียหาย      

15. ระบบฯ มีการเก็บรักษาขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย      

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ      

16. เจาหนาที่สามารถตอบคําถาม หรือแกไขปญหาจากการใชงานได 

รวดเร็ว      

17. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของเจาหนาที่ผู

ใหบริการ      

18. ความเอาใจใส กระตือรือรน ความพรอม และมีจิตสํานึกในการ

ใหบริการของผูใหบริการ      

19. เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการโดยไมเลือกปฏิบัติตรงไปตรงมา      



ระดับความพึงพอใจ 
หัวขอ 

มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ดานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ      

20. ระบบสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานไดดี      

21. ระบบสามารถชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานไดดีขึ้น      

22. ระบบสามารถชวยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเร็วขึ้นได      

 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................................................. ................................... 

..................................................... ............................................................................................................ ................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางแกไขขอเสนอแนะ 

 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกสน้ัน  กลุมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเสนอแนะแนวทางแกไขไวดังตอไปน้ี 
  

ลําดับที ่ รายการ แนวทางแกไข 

1 พอกดสงเอกสารแลว กลายเปนวาสงไปหา

ผูรบัช่ือน้ันซ้ําสองฉบบั 

สาเหตุท่ี 1 อาจจะเกิดจากการกดสงซ้ําสอง

ครั้ง โดยกดครั้งแรกน้ัน ระบบอาจจะสงชา 

ผูสงอาจเขาใจผิดคิดวาสงเอกสารไมได จึง

อาจกดสงซ้ําอีกครั้ง เอกสารจึงเบิ้ลเปนสอง

ฉบับ 

แนวทางแกไข  เมื่อกดสงเอกสาร ใหรอ

จนกวาเคอรเซอร (สัญลักษณลูกศรของ

เมาส) จะหยุดหมุนแลวกลับมาเปนรูปลกูศร

ตามปกติ อยาเพิ่งดวนกดสงซ้ํา หากรอนาน

แลว เคอรเซอรยังไมหยุดหมุน อาจมีปญหา

ที่อินเทอรเน็ต ใหลองเขาเว็บไซตอื่น เพื่อ

ทดสอบอินเทอรเ น็ตดูกอน หากใชงาน

เว็บไซตอื่นไดปกติ ใหโทรปรึกษาผู ดูแล

ระบบเพื่อตรวจสอบปญหาอื่นๆ ตอไป 

สาเหตุท่ี 2 อาจจะเกิดจากการเลือกผูรับ

เปนช่ือเดียวกันซ้ําสองครั้งโดยไมทันสังเกต 

แนวทางแกไข  สังเกตหนาจอเลือกผูรับ

เอกสารกอนสง หากเลือกช่ือผูสงไวแลว ก็

ไมตองเลือกซ้ําอีก 

2 อยากใหมีการอบรม ใชไมเปน แนวทางแกไข  จากการเปดอบรมหลาย

ครั้งทีผ่านมา ไมพบผลสัมฤทธ์ิจากผูอบรม

เทาที่ควร กลาวคือ ผูที่เขาอบรมไมไดใช

งานทุกวัน จึงหลงลมืวิธีการใชงานที่ไดรบั

จากการอบรม สุดทายจึงโทรมาปรึกษาทาง

ผูดูแลระบบอยูดี สวนผูที่ทํางานดานธุรการ

อยูแลวน้ัน สวนมากสามารถใชงานเบื้องตน



ลําดับที ่ รายการ แนวทางแกไข 

ไดดีโดยไมตองเขารบัการอบรม (เมื่อเปด

อบรม ธุรการกลุมน้ีจึงไมไดเขารวม) เมื่อ

เกิดปญหากจ็ะโทรปรึกษาผูดูแลระบบเปน

เคสๆไป  

สรุปปญหาโดยรวม ผูดูแลระบบยังสามารถ

ใหคําปรึกษาหรือแกไขปญหาใหเปนกรณีไป

ไดอ ยู  โดยจะทําใหผู ใช น้ันจดจําเคสที่

เกิดข้ึนไดมากกวาการอบรม เพราะเจอ

ปญหาจากการใชงานจริงดวยตนเอง  จึงยัง

ไมมีกําหนดเปดอบรมในเร็วๆ น้ี 

3 นาจะมี App บนมือถือ แนวทางแกไข  เน่ืองจากกลุมงานศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศยังขาดบุคลากรที่

ศึกษาและพัฒนาเรื่อง Application บนมือ

ถือ ซึ่งตองใชระยะเวลาศึกษาคนควาและ

ฝกอบรมคอนขางนาน  หากเล็งเห็นถึง

ความจําเปนตองใช Application บนมือถือ

จริงๆ  การจางบริษัทผูผลิตซอฟทแวร จะ

เปนแนวทางที่ ตอบโจทยไดทันใจผู ใช

มากกวา 
 

 
 


